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m:::.9l~~mE'i!!lfl"J!::l:iS~ -
· · Hürriyetin hududu 
1 1 Bu mesele üzerinde zaman ıa· • • k 

.. 
Ciftçilere öğütler: 
.~ ......................... . 

Pamuk 
zararlıları • • man ilmi, hukuki bir çok roüna ~~ıı 
PAMUK öRüMCECt: '

1 
lar cereyan etmiş, bir çok t~ ınJııı 

Pamulwı en mühim zararlarından- laalar serti ve beyan edilmiştır: tt 
dar. Yaprakların altında ve tomurcuk- mağa, genişlemeğe ve o nısbt ii 
lann aralarında ördükleri ağlar altın- lşçı·ıer . . bu·· yu·· k istasyon de daralmağa ve kısalmağa çok~ 
da saklanırlar. Çok ufak oldUldarından JÇJD sait olan hu bahis hakkında (f r ı.ı 
gözle görülmeleri güçtür. Onun ıçın memurları vayda iki kişilik kanapeyi yal\ 

klan tüple (bily'ülbo. ıqyna) mu- d • · 1 k kendisine ait sanarak yayılan ve ; 11• 

nyene etm~~~er. yaprak- lSpanser yapl aca MalUmat ver~miyece::er ~~~~.:~:~rı=lı:~ıd~~t~~~· 
lannın ilst tarafında kızarmış lekeler k• • • Evvelkce g~ekh ti~ret .. 

0 
a artı la) indi de olsa anladığım kaclar 

l işçi M fi •• l k 1 ve gere saır ususı mueucsa .. t da .. I ek . . 
"gt>rlllUr ki, bu hnstnlığm al!metidir. asra 3f1Ill RlUeSSeSe er arşt aya•'ta;afından istenilen malumatı su

9
un hs~!' ~et. ıstherımd .d.u. ~1ır 

Emlcilcrdcn olan örtimcekler ynp- . ] k ·d"l ence urrıy ın u u · .. 

B• k •• •• d kJ d E f · . · ı ıstasyon ar verme te ı ı er. h. . d . . I makA pıul rağm altına toplanan hortumlanru ba- Jr iZ YUZUD en Ca ar ır. r B d f d l d . oU ıtın me enıyctıy e usen tınırak yapraktaki hazır nusğu (yap- S03 Ve JŞÇl e u e a ··d··er·~· . :mıry arı nasiptir. Medeniyet ziyadeleştikçt 
mk ve nebntı besliyen suyu) emerler hı.rbı.rJerı·hl• b• ı· • d J t J t umulmkl mu ur uguı· ıs asyon m~- ı ferdin akıl ve idraki arttıkça kııJ11 

-•1 \d Jf ıg" ın e y<spı an op an l mUr U Arlnl m& umat Verme - , b w l d w L- • • hudltv 
bu sur~e pamuğu zayıfletir, so IJl'\ll'o ten sureti ltat'iyedc menetmiştir. n?n agtş a ıgı nurnyetın ferdle 
lar. J d 1 H tti."" • 1 tm •. d .. l"kl · · ı bıle kısalır ve daralır. Bunu I Yara a 1 ar V .... t • d b .. - . ·ı d v b"ld" • t d" v-· a ışe e mu uru.erınm .. . • . . rnl Bu örlimceklcr yazın san kışın kızıl .. ı ayet, zmır e utün ı,,çı ere ugunu ı ırmıf er ır. ıı.ımz d b . l""h' t• h · · d b uzerınde mısallerıyle ızaha r > 

b k b·ı _ı_ d h ih · ' .. .. ku I h'l ki . e u ıs, ıa a ıye ı arıcm e ı-, renktedirler. Erkeğin arka kısmı dar 0 .. .-·•- .. . . •
1 

• t a a ı ecCK. mo em ve er tı- tutun mpan arı vere ı ece erı k 1 ·t yun.. ..J 
un 1mşam uzen ışçı erın am b·t k . "k k l · ra ı mı' ır. . . ··d ·k ft"' ve uzunca dişinin arka kısmı dahn yu- • l . d ık ki b. d yaca cevap vere ı ece zengın para mı tarını mer ez erme sor- t te .1 l' k ı - Cahıl ve "'avn mu rı 

varlaktır. Ayakları dört çift ve altı bo-,~ ~ı~b~ h~d.tı a:!ı ır .j;!'8d a bir dispanger açılması İçin lazım- muşlardır. 1 -:ıa:i~a u1a akt~a umum lcr için bu hudut~ gayet kıs' 
ğumludur. 

1
.akan 1

1 
~T • ab.ııekod Uf ·~. 1 

•• 
1 de-- gelen esub teşebbüslere giri - Yine hul\1$İ surette öirendiği-ımu • ..!~~! .~C,:, .. ır. dardır. Hem de alabildiğine 

~ 1 n l lfÇl ır a m yuzun en . t• . .. b d. k d" . . o· . 
örUmcek yumurta ile çogalır ve yu- ,b·rb· •• b"çakl lamı la d mıç ır. maze gore u ıspanser en ıl y k • ·ı ve genı§tir.. ıycrek geçeyıın 

murtalar gözle çok güç görülecek ka-\ 1 lhlnn! Kı d adyar; H..' ~ 1!· ı Haber aldıitmıza göre şimdi- kendini feshetmiş olan eski Türk an eSJCI er bu sözlerden anlıyan müne'"'°er 
dar ufaktır. Yaz günleri yumurtlanan tütünncı ... or onda •

1 
useyımn ye kadar İş yerlerinde çalıten İf- yükseltme cemiyetinin Sebir ga- Ü rin llüniyet hududunu tarife çıı 

vru1ar magazasm a ça ışan ton- il d - ı b" ik · rk daki b" ela ç kişilik şebeke 
yumurtadan 4 - 7 gün~e ya ~ gacı Niyazi admda biri ile ayni ç er ea mulsesk:"• ırb İ - İın:ku a B u:ı° ınf ın açı- ~yun 1 •• • • e111i>' 
kar ve bunlar 10 - 14 gün sonra~ b mağazada çe.lısan Hamdi adında tar paf ~a .toh~ a1~f . vt un arı, .

1 

b~c1.kt1ır •• ka ema ~s~ah vt 
1 

ışçı ele geçti Z - Munevverler ıçm ıe ~ 
devı-eye girerek yumurta yapmaga aş-,d.v b. . . . b. kad _ esna ışçı ır erı rurumuna ır ı erı ·urumu ı~ı asa arına içinde ve arasında olduğu , 
larlar. Ve günde 2 _ 3 yumurta yap- ~.gd 1b. ışç~dd ır ~ yu- bu maksada aarfedilmek üzere bakmıyacak bu ioi birlikler kuru-! Hükümet dairesi içinde nüfıu hariçte, kırlarda, yalnız bu]und0 

mok suretiyle 200 kadar yumurta ya-,ın en kt ır :h e~ ak ara· veriyorlardı. Bu para işçilerin 
1 
mu yerine d"spanser gÖ!'ecekti.r. müdiiTlüğü önünde askeri müte- zamanlarda dahi ayni oı.mak ·· 

p:ırlar. arı.. açı d ı.. 1 ayet un. . şdm mensup oldukları cemiyetlere Bu suretle esnaf ve İşçi bir- kaitlerden B. Hasan Fehminin gayet kısn :ve dardırt Çünkü : . 
Senede 1.? _ 16 nesil veren bu örllın- ma ç:aza k 1• i;_aydos ~İce 1

• e-nelce yo.pbldarı bir ta.hhüde l tikleri kurwmınun senevi va- 82 lirasını. yankesicilik suretiyle I Hükümet yaaağ~ kanunufl ıt 
cek normal bir hayat devresinde (bir ta .. v~ iı mış r ve a~IZ cavga• aittir4 jridab da yanya inecektir. Ta-' çalan pehlıvan Ha.san karııı Ay- şat ve teşvikine ihtiy~ olrtll) 

dişi 200 yumurta yaptığına göre) iki ııı · h~muıl~~~r. Agız • kav- Sim:liden aonra müesseseler bu bii bu hal kurumun hali hazır !e zabıta~ yakalanmıt ve çaldı- münevver; cari terbiye taaJa~ııı 
milyon kadar yavru vermektedir. (Pro-

1 

b ı:/ bü ~et_ onun-: İ:1N.ce!e parayı iıcilerden toplamıyacak- teşkilatında mühim bazı teuki-; gı para ev~nde bulunm';lftur • Ya- usul ve kavaidi medeniye ve i 
fes& Jaxuntov'daıı) H ::ıi i "'k:v' ':.e e'!9'd a ıyazı lar, kendileri her .amele İçin ıe- hat yapılması da icau edecektir. pı!_an ~atta Avtcnın: koc~ı iyeye valuft.ı.r ve binaenaleyh ~ 

MOCADELESt: • • ~lfad v gı uzb~ en ahf°"cı nevi isabet eden miktar kal'fılığı Evvelki aktam bu maksatla ku-• J:luıeyı!1 ve Boşnak . Bekirle bır- .disini bunlara riayete mec.btll' ' 
Esaslı bir mücadele yapmak için se- ~ç!ned sb ta ısn ~e ~ ~. aza olarak tutan acılacak dispanser rumda vali muavininin riyaseti, lılrte bır şebeke halınde ,ehri- ta A . ::z:amand muhititld 

ıcın e u unan Jılet bıç.agı ıle ya- • • kl d' S · 1 l ak · d nk · "lik hkt r.. ynı a · nenin bUtiin mevsiminde ayn ayrı ted- r. lam div eri de buna mrukl ıçın ver-;ce er ır. anayı mü- alhnda bir de too anh yapı ar mız e ya esı<:ı ~P • arı an- fecdlerin rahat ve refahları , 
birler almak gerektir. 1 __ :!'b· g. • 

1 
yub l d a e~"e"•1erı bu paraların hazır ol- pö,;iı:1me1P'!'de bulunulmuıtur. ~ lafılmıfhr. Bekırle Huıeyın yaka- tinde kendisi de müstefit ola 

~ve ;ıx:;a ıı. ır cısım e muka: e e e e- lanmı•'--d u- · Bek. • 
11kbnhnr: Her ~ iyi muvaffak ol- ul v d .,.lllr ır. meym •e ınn d .. ·· k h · ıcr· karf 

mnk için ilk tedbirlerin nobansız alın- d~ki~ Ni~ı:m8f:=:':t::ı:::.ı Amerikan bog., ası lzmirde ekvvelki gün Birinci Kord?nda lo- h~~;e.:~ ~~cıns raha~ızlık "' 
mnsı icap eder. Mart ayından. itibaren •. d ı: . antacı Haıanm da lzmır vapu- mckt te ill' . hatta havas htı 
taTla ve kenarlarındaki ve hendekler- de mu avdab enelivel~ ~~pıl- c A •k • runa girerken 147 lira parasını e~ v .. ~ın •. ec.ek bir 
deki yabani otlan bilhassa ınalvesa- mıt v~ o?. -~nı sonra her ıkııı de enu l.A merı a şampı- çaldıkları a~laşılmıt ve bu para- :ktten ~~o~~~n::!'n lüzurtıll 
lan keserek __ 1• __ t.. tiyle imha metbu. curum er kanununa tev- 1 nın da 116 lıruı evde bulunm111- . . . . ç 

Y~ sure fikan adliyeye verilmişlerdir 1 t 

1 
denısını takd1r eder. 

etmek ve tarlayı iyi işlemek, birinci . - ' ı"' - • l d k ur. • . Medeni ve münevver ferd kı h 
çapa otlarını tarlada bırakmayıp top- iki kaza yon arı mey an o uyor Yan~esıcıl~r tutularak hakla- nefsetmesini bilir.; ldrBki onUJl • 
layıp yakmak. rındakı tahkikat enakıyle ad- ha :k . . k. tr l tahdit et 

Yaz: Bu mevsimde örümcek mah- Bir çocuğu lusrak tepti liyeyc verilmişlerdir. . .": heaktınıh~ ?n .~ h~ tabiisi old 
dl~ 1 k dü tU ılÇlll, urrıyeu, wı;.. • ı. 

sul üzerinde zarar yaptığından hasta- ~er uyuya ' Pazar .. .. . . b .. .. hı· 1 w ka dalı. etmedif,1 
JI 

lık görülilr görülme'Z hemen ilaçlarla Menemen kazasının Ortaköy gunu ıçın utun pe ıvan arı Domuz avında ~: ;esırf 1iı':ıcin:l:.: rahatst:t. 

milcadele etmek gerektir. Geniş mah- çiftliğinde Cevahir oğlu lbrahim ı d " J Ik• k• • ld müteessir etmemek endi~siyle t 
su1 .~nnda b.u sıralarda ~ ilfıç Kay Alpm sekiz yaşlanndaki er mey anına çagırıyor ar ı ışı vuru u di dairei hak ve hürriyetini dahi t 

tercih ed~ktcdir. Bunun içın sırtta oğhi Atalay, otlamakta olan ve -Ba§tara[ı l inci Sahifede- mez ki. Türk pchliva.ola.n. bu meydan Değinnendere nahiyeıinde Sü· di kendine kısaltmak ve daralt b' 
tnş~ körükle.r olduğu gı"bl ~- kendilerine ait kısrağın kuyru· lr.n~. Hakihtcn mağlup olur- okunudııra icap eden ce"Y&bı vcrnıck leyman fİmşok adında birisi tan mabzuz olur .• Çünkü : 0 ... 
la çekilen arabalı ve traktörlü korlik- iuna dolnm1D11t huylu kurak te- sak ·bir mesele kalmaz. Oyunlannı gör- istiyecektir... 1 tarlasında domuz beklerken Sük- ki kendi hürriyetinin hududu dıg 
ler de vardır. Bazı memleketlerde bu perek yavruyu yarallUDlfbr. Te.. düğümüz için şunu iddia ederiz ki mnğ- 0 0 _ H·· . Hulki .1 d.. te rünün hizmetkan Germencikli nin hudut hürriyetine kadard;:: · 
işte teyyarcleı·dcn de isti!ruic edilmek d • • . lek bas . ı ı r. vay wıeyın 'c un mnı H . -ı V 1' d kad ki ı· l}<' 

tedir - 1 kalvıd ıç1m ~~L b~t _dtand eııne üpdo mamd ızakaimkfuı yoktur .. Pau~ ~nü eden Amerikalı gür~cc arzularım .am
1 

ıt ~f~teu ·ı eysel ı tmo~uz5za1.nh- .derec.c~e akr . : .m:Se a :ek oJJtl 
:. v. ın an ~ua ır mu et aon- sta yum a. r§UnJZa çıkmak &atıycn . . . . . . nıy e çı ı e a eş e '' a ı mnın ruyet zev ını ıncıtmeın _ı. 

ÖrumccE,rın evsafından bahsederken ra ölmüştür. Adliyece tahkikata pchtivan1arla karşllaşacağız. kendısmc bildİnnif!erdır. j bacag .. ından ag"' ır surette yaralan- h d d k irin ıııe"" 
"ci ld v .. 1 . .k. o i . u u unu geçmeme ·r-- o· 

cmı 0 ugunu soy cmışü . A nun. çın el konmuştur. Bursada nrkadaŞlmın yaptığı güreş Öğrendiğimize göre 27 haziran pa· mışbr. Suclu yakalanarak adli- olmadığt halde esnerken ken 1 

b~ kar~ı ~:acak iliıcın Uz~r-l § Çeşme kazasının Uzunkuyu normal §al'tlar altında cereyan etmedi. znr günü Alsancak stadyumunda C.H. yeye verilmiş ve yaralı memle· zının eçılması hürrivetini bile~~ 
lcrındcn tcsır etmesı ıcap eder. Bu ıl - k". ·· d ··ı- Y----ıt. ~ı lh yas- B ı -•'-- ·· ·· · k h · kald 1 k · hdıt . .. . . ehirl i oyun e o u UMU og u a ursa aa.uunın cureş sporuna gosterdı- Partisi Mesudiye ocağı mcnfrıatine zen- et astanesıne ın ara te- eli veya mendiliyle hemen ta 
barla atılacak toz ilaç mıde a;a ~ larında Mehmet adındaki çocuk ği aliika §ayanı dikkattir .. Ring çökmüş. gin bir cüreı programı hazırlanmııtır .... lf davi altına alınmışbr. ler •. Kaldı ki : Bağırarak konllffll 
~= Bunlara karş~~ b. to l.röyde, cimi yanında bulunan arkadaşımın kolu sakatlanmıştı. Doktor B - eşler ~ Am rikan - . § Ödemiş kazasının Ada.gide yerlere tükürmek kafa patlat rt 

AUA~-~~ saf olarak Yı.. .. :~tmılce kır tız-l 2S metre derinliğinde susuz ku- oyuna devam ~tmemesini tavsiye edin- lau gukr e gureşı 1 nahiye&inin Bicakçı Gere köyiine sına tavla oynam~k iki kişilik ', 
la <~ şosa tozu) AD&~ ır ara a - b d __ ..J, ku • .. o en tır. d 1 k • · "d N ' . ~t" ·--·L ah b . di yunun aşın a OyJU1.1 .o.en yu- ce mnglup sayıldL Arkadqun tekrar Mü- omuz av ama ıçın gı en a- tnmamcn kaplavıp dig· erinı açı .: 
ıratAtadır Vcy ut unun yerme a ..J- - uh lif I · • '"" • • • • • • J (' 

sab n k~Uanılmaktadır. ('T'.-..-kent pa- ya ou!mu' ve ın te 1 yer erhın- layim]e güreşmek ister.. Alacak yUzUnden 1 zillinin Malgaç köyünden 9 kişi- rahatsız bırakmak gibi fCylerde~, 
u ... ~ den gır surette yara anmış r. I l J'k b. k f 0 leden ._ ·1 -ı s·· d bıt. 

muk enstitilsilnün neşrettiği broşürden) lek t haa • ········· fsmetı>ata bulvannda Ba m 1 ır a ~ .. u~aı og u •- kin ve ayıp o1duğu için a etn .. _tr~ 
. . Yaralı çocuk mem e ta Amerikalı pehlivanların pazar günü yra leymanm çıfte tüfegı kazaen pat- b" · · ı·kı · · d ÇuflP 

Hastalığın durumuna ve ışın ckono- • •--'d '---tır . . ek. . oğlu Mehmet. bir alacak mesele- ır tıtız ı · e ıçtmap e er. ~' 
mik vnzıyetıne gorc mücadele şekli de- • • • _.. • . . sinden Abdi oğlu Sevki ile kav- runı!. v.~ çı . w ıç ~.1 -:- munevver ır.. en 1 a ' hii . . .. . nesme ıuıı ırılllll{) • ı •çın t lıf ettiklen maçın t.nnıruru~ peh- 1 kan sa.ana s· ak G ·· d. K d. rah t ne, 

ğtşeccğine göre alakadar ziraat müca-I Ömer bulunamadı lıvnnknını:z: tnrafından çok •Y1 kn~lln- ga etmi ve Sevkiyi taşla burnun- re ~oyunden ~atıt oglu Huscyı- zevki kadar diğerlerininkine (le Jı' 
dele teşkilatının vereceği direktife son _ • n:ıcnğını ümit etmekteyiz. Şüphe edile- dan ynralamıf ve yakalanmı~tn-. ne 1sahet etınıt ve ayaklarından met ve riayet etmesini bilir .. Ş~ıs' 
derece riayet etmek c.<>><+tı'" l Bozyakada Ayet oglu Ömen ..... ~rıı•••••n•··~ .. 11 ·•··!'··- ·~·-·························· .. ························· 1 yaralanmıır.tır. Hüseyin tedavi d h"' . t} udud u en rnk ·ıı ~ • h her · m:.k t k l • Hı fil ccznnesınden bildırıliyor- • v ' e urrıye l un r -11~ı 

Sonbahar: Hastalıklı tarlalarda ha- yaralayarak . 1010 kal a - : Swın İzmirliler · : 1 için ödemit hastanesine haldı- tıp daraltan adam bence henıcı e\ 
ttan tar,-daki baka t • masına ıebebıyet verme e maz- : · ' : ' I orada ölmüştür S lu ·ıı · · k s .:~ 
ı ak lmal d 1 nun Süleymanın mu emeınne • - • Süleyman yakalanarak adliyeye b la k kudsı) 

sa sonra m ya opıana- hak . : Hiial cenazesi iki s :ıedenberi sizlere (Zümrüt damlası) adıyfo bir ko-: 1 rı mıt ve • uç mı elını, vatanını en ço · ,eıv 
ra c Y 1 1 ır. bk . •lonyn yapmı"tır Bunun ne ayarda bir koku oldugunu hep biliyorsunuz bu-• ve un rııı ıymet ve 

Bu ..:ı_ 4--la kenarl d ki t- dün aiırceza ma emesınde de- : ~ · 1 ' : verilmi•lir k h k. ·ı · ndır• A ı mcyanu.ı k1C ann a o . . . :nun için birşey söyUyecek değ,liz. Eczncı Kema Aktaş eczacılık kadar ko-: Y • _ en ço an yan amı ınsn. :r 
Jnr da kesilerek yakılarak imha edil-I vamö edı_lmış~h~ ah r d ı~h l :•cuculuğa da ehemmiyet vermiş, adını kendi adıyle yiidettiren bütün cser-E l Karar nakzedildl Münevver ve kamil bir 111;~~ f; 
melidir. merın 11 1 v va ın e sa a Eıerini birer şaheser olarak yaratmağı bir namus işi kabul etmiştir. (ZümrütE ni takayyüdatı dağ başında ~erit! 

Bir kısım örümcekler kışı 1arlndaki hasıl olup olm:ıdıgının anlaşılma- E:iamlası) kolonyası biri erkek koku cmaskülen> diğeri dişi koku cfomincn>: Dolaplı.kuyuda Mehmet Alinin terir .. Mesela : Geçtiği yol oı "' 
kesik ve yarıklarda geçirdiğinden kı- 81 için evvelkı . muhakeme c~lse- ı ::>lmRk üzere iki cins koku üzerine yapılmıştır. Böyle erkekli dişili kolonya-! 1 kahvesinde garson Hüseyini ya- bağıra bağıra şarkı söylerkef15" 

şın tarlnnınw sürülmesi faydalıdır. B~- sJnde muayenesı~e karar verilmit- Syı ,gnrip bulup erkek kokunun cr)ceklere dişi kokunun da kadınlara mah-E 1 r~amakl~ ~z~un Kara Fehmi- yan bir i~an görün<:_e ~eıneflrıJ.11 lıl 
zı entomoloğlar kışın tarlaya su veii.1- ti. ömeı: ~andıgı hal~e buluna- ! :sus yapıldığı zahabına düşenler oluyormuş, bu düşUnUş elbet doğru değil-i n n . ıehnmız a':1~cen. ~ahke· Yalnız bır ~dm gorunce ~ıJıİ 
nıeslnl de faydalı bulmaktadırlar. madığı ıçm muayenesı yaphrıla-1 :dir B 'k" . k 1 d b" b" . d nyırt edilen renk k ku f kl : rn'!Sınde 4 sene drl ay hapıme ka- bakmaz .. O boyle yerlerde. le ~t 

K ı O!küman uh k . b 1 • . u ı ı cıns o onya a ır ırm en ve o ar arı. .1 . . T . hk • . . •drAk . _ -1-nıY '<ı 
• 

1
., • • • ~. mamış, m a eme yme aşka : .. ardır. Herkes istediğini tercihte scrb<'sttir. tzinirde kokuculuk demek Ke-! r ,r verı mı,tı. emyız ma emeıı 1~~ ~uzan, 1 a ve vı~ 

30
to.d•S 

14 Yaşında bir güne bırakılmıştır. :maı Klimil Akt.'l' demek, Hilal ec?.anesi demek olduğunu zaman isbat etmiş-! 'bu ~arı naka ve iade etmi~tir. d~~ını ~artıya alır .. Benıın 
• · · · · · H·ıAı · d nld .• 1 Dünkü muhakeme esnasında maz- boyledır !.. , 

Karısına dayak almış !tir· $17Jerden bır şey rıcn edıyoruz. ı i.11 eczanc:ın en ığınız her hnngı: I F h . kT l d..... • H. OI\.• ( 
Bir kızı kaçırarak kir- . :bir kolonyayı gözünüzü kapayın diğer bir koku ile karşılaştırınız bu vazi-: nun e mı, ve 1 1 geme ıgını ........ ıl8 

!eten bir vicdansız öınlkdiaçeCşmafeelrıkot:lu DAahmmleatcıkEırod~ına·, Evet Kemal Kamil için size çok şeyler söyliyecektir. lzıniri kolonya.siyle mcş-i llsöyliyerek. velri!in; tebligat ya- Yakalanan kumarbil ...,_! 
.., ,.. ki iftih ed ı1ar sevgil · · · krar:'--- • pılmasını utemıftir. dıw· 

K ·ı d k H 1·1 k F tın d : ur etme e ar er saye anızı .sunar crımw te mcu. sayın: '' kil bl" • • ub k Gazi bulvarında süt - fl6 r eçecı er e on dört yaşında arısı a ı ızı a ayı övdü- • .. t .1 • Ye e te ıgat ıç1n m a e- -Jo ,.. # 

berber Al. d -'--laıı -... :muş en er. : b k b" b -'-im arkasında Şemseddin ol? .. t ~ ınin kızı 14 ya ında ğün en yaıu:ı m19...... ...................................................................................... me aş a ır güne tr&LK;l ıştır .. 
1 

ş··krü Ar "'lu Cef11" ~5 
inayeti otomobille kaçırarak Ke-1 İae k:mar :eyna;l::ken sııç 
mal aya götüren ve bir gece 
kırda dolaştırıp kirleten kasap yakal.ıınl""ışlardır. rıdA 
Hüseyin, jındarmalıır tarafın- TELEFON: 3151 T A E s 1 A s Karhnlar arası cıoıı 
elan yakalanmış ve dün adliyeye Alsancakta ikinci J{oseb!~ 
verilmiştir. Hüseyin hakkında ad- Arif oğlu Hikmet karıs~rbirl~ 
(iyece t"'bkikata başlanmışbr. l Bu gu·· oku·· matı·nalarından ı·tı'baren ve Ahmet kızı tkba• bı 111•f Çocuk kavgası dövdüklerinden yakale.Jl 

Karantina tramvav caddesin- JZMJRDE iLK J)EFA 2 YENi FiLM BiR EN dır. 
de Hasmet oii"lu yedi ya<ı:larında 
Hter, Ahmet Sait oğlu 12 !'ı.,la- 1 - B İ R Y L D J Z S Ö N E R E N ( ~~~NAA ) 
nnda lbrahimi iterek y ., -ı.- Bı'l'uA r seslı' ( CONCHİTA SUPERVİA ) . G aAlemı·nı·n en k k b • lımmasına sebebiyet vermit nın teğanni ettıği arp yü se opera parçalarile ezenmış 
akal nmı br. haz.in, çok müessir a~k hikayesi •.• 

Halkevinde 
Bugiin saat l 7 de halle denha-1 

neleri kurılan, aaat 18,30 da sos-j 
yal yardım komitelerinin toplan-
blan vardır. j 
.tuı vardır. 

2 - PE RESB RG 
HÖ.RBIGER ve sevimli yıldız 

GECELERİ Komedi ve operet filmlerinde temayüz eden: PAUL 
ELISA JLLIARO tarafından temsil edilmiş muzikah, şarkılı büyük film. 

3 - ~1 1 K 1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLERi 
3 - 6,15 - 9,20 de Pıi:na Donna 4,45 - 8 de Petres

burg Geceleri. Cumartesi pazar : 13 de talebe seansı. 

FIATLAR 
DUHULiYE : 20 

TALEBE: 10 KURUŞTUR 

. .... 
Bir tekzip ~, 

t 
.. tc} • .. 1C 

Romn 22 (Ö.R) - fnşiS. eli ~ ~ 
bazı gazeteler ve radyolnr ~ J{.11'6 
dikte bulunmakta olan IIabCŞ Jıll 
lise · · · Ab ç· :~ın tta1>'8 ~ sı reısı ona ıv ... --. . si.Jıifl (. 
mcti tarafından Habeş kil~ ri)'c ; 
ln.lini ilfuı ctmeğc ve tsk~ e09,.et 
kilisesi ile nlakasını k~eg\et1C 
diğini ve bunu reddettiği cı tıılcıııf. 
V:Enedikte mahbus olarak t~ct 
iddia etmişlerdir. Bu babcl' 
dır. 



TENtASIR ~abife 3 

Manisa Halkevinde 
• • 

• e 1 1 ovaya gidiyor Mos Kültürel çahş alara 

alakayle deva edi iyor Dahiİiy;-\r~kaletinde ~ühim toplantılar o .. uyor 
~a1~!:b1~~:!~ bah~r ~..,~~!!!r.e:ILPk~!d~·- Petrol ve benzin kanunu bugün neşrediliyor 

B. Şükrü Kaya 11 Temmuzda Moskovada bulunacaktır 

~·Alınan muharrirlerinden B . Kolb !ından Salihli ve Alaşehire tertip cdi
değ~~ A~'J"Upa memleketleri hakkında len geziye tahsis edilen tren saat 8.40 da 
taıa . bll' konferans vermi§ ve bura- Manisaya gelmiş, istasyonda kalabalık 
g~~. ~rojeksiyonlu birçok · resimler bir halk kütlesi ve Parti ve Halkevi 
bir di l§tir. Konfernnsta. binden fazla mensupları tarafından karşılanmış, ken-

Ankara, 22 (Yeni Asır - Telefonla) •• , B. Şükrü Kayaya, Parti genel idare 

E~elce bildirdiğim gibi Dahiliye Vekili heyeti azasından B. Rahmi Apak refa

ve Parti genel sekreteri B. Şükrü Kaya 1 kat edecektir. 

Bu kanunlar yarından itibaren resmi Dahiliye vekaletinde, Vekil B. Şükrt 

llaı nle~ici bulunmuştur. dilerinc sol:<uk mc~rubat ikram cdilıniş-
t(;~vunizin çıkarmakta olduğu tir. Geziye ilimizde de yüzü geçkin 

d · t ' d kt' \Kayanın baıkanlığında, siyasi ve idari gazete e ın ışar e ece ır. 

· müstC§Arlıırla vekalet erkanuıın iftirak.iJo 

lııışı dergisinin üçüncü sayısı çık- Manisalı iştir.ık etmiştir. temmuzun on birinde Mo~kovacla bu- Anknra, 22 (Yeni Aşır - T elcfonla)--
Bunlar arasında petrol, benzin vergi :bir toplantı yapıl~tır. Bu toplantılar• 

ve ıesimlerinin tenzili hakkmdak.i mÜ· da vekalete ait işler görü~ekte Ye ilın ~· '.Miirıdcrecat itibariyle çok ol- Bu akşam şehir kulübünde bir gar-
u d rgi ayni zamanda muhitte iyi ·'· 

lunmak üzere yakında hareket edecek- Meclisin son celselerinde çıkan ka- hinı kanun da mevcuttur. mühim kararlar alınmaktadır •• 

ta.J- kta ve çok ökuyucu bulmak-
denparti verilmiştir. 500 den fazla cıa- tir.. nunlar yüksek tasdike iktiran etmiştir .. lstanbul, 22 (Yeni Asır - Telefonla)- Bu toplantılar, bir kaç gün sürecektir. 

\l!J" liaJk vctli geceyi büyiik bir neşe içinde ge-~n..:_ evinin •Ceza evinde> açtığı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............ T~~·~~Ii~d~·· .. ··~~~;i ..................... A~İakyada hadiseler oluyor ~'.'"'" Ya.zrna kursu bitmiş ve 55 va- çirm.işlcrdir. 
~ d Muradiye köytinde 19Mayısta temeli t\.. -. ıploma verilmiştir. 

bir"'~enberi ayakkaplariyJe çok büyük atJ.lan okul binası i~in geceJi günd.üzli! 
~rhr-e~ .alan :Manisrunızdn bu defa çalışılmaktadır. Pek yakında istru.-yon
~ıılt ~ın gayesini daha iyi tabak- da ;gfü..el bir mektebin yükseldiğini gö
~ti_rrnek emeliyle bir ayakkabıcılar receğiz. 

tedbirler · alındı Bay Dervişin evine 
~teşkil edilmiştir. -AKIN-

Is tan bul - Edil-ne ar asın-
tstanbul, 22 (Telgraf) - Cümhuri-Jyeceği gün pek yakındır. Dersimde bir 

yet hükümetince Tunceli ve havalisin- kaç ı.ergcrdcyle avenesinden başka tes
tle alınan cezri t::dbirler neticesinde bu liın olmıyan kimse kalmamıştır. 

bombalar koydular 

da yapılan asfalt yo) 
~d.irnede yeni belediye reisi seçildi 
lı~ll'lıe (Hu~usi muhabirimizden) ı .. Edi?'en~. ~kt~sadi hayatında bü
f:oıeni ul. - Edıme arasındaki asfalt yuk bır de3ışıklik y~p~c~k olan bu 
dit. 'in ~§aabna devam edilmekte- yol Trakyan.ın mcvkıını bır l:at daha 
het0 ol Uzerinde bulunan köprüler artıracaktır. 

l n olarak yapılmaktadır. Edime (Hususi muhabirimizden) 
cı~thuldan Lüleburgaza kadar Edime belediye meclisi f evknl.ad.:_ .bir 
~ kasnıın. önümüzdeki birinci teş- top!ant! yaparak bele~ı~e reısl~gı?e 
~ dar ikmal edileceği muhale- eskı reıslerden B. Şerıfı seçmı§tır. 
~ Asfalt yolun iki tarafına ya- Yeni reis i~e başla"!ıştır. . 
)'PıJın nıetre genişliğinde kaldırım İstanbul (Hususı) - Edırne va
~kt ~a ve akasya fidılnlan dikil- lisi B. Os'!lan Şahinbaşın Maraş v:ı
t~. ~~· İkinci teşrinde Lülebur- liliğin_e tayini. ~~~yyücl etme~~ır. 
lltla._~e arasındaki kısma batla- Edırne valilıgıne Mu} valısı B. 
~· Niyazi naklen tayin edilmiştir. .............. __________ _._....;.;.-... ı-..-.--m8ıı1111111 ... ıı:ıii.cııcmw--

Çok çocuklu haktm4er 

hakanlık kanunun tatbik 
hazırlıKlarını yapıyor 

.\dı· ----~--------...... ~-------~ ~ lcıııı ı:re hakanı Kamutayın son j lanamıyacaklardır. 

mıntakada fu>.-ı~i~ taıııaı~~~·lc ~e~ü~ et- l _lstanbul, ~~ .~~~Jgraf) - Başvekili
m~tir. Başvckılin verdıgı · dırektifler 1 mız İsmet !nonunun bu gece Ankaraya 
tahtında alınan tertibat, her şeyi hal- dönmesine irı.tizar edilmektedir. Baş
Ietmiştir. vekil Tunceli dönüşünde, yolda h:ılk.ın 
Şimdi Tunceli hadisesi, bir kaç ser- tüksek tezahürleriyle · karşılanmış ve 

serdenin ferdi şckavetleri haline gel- bazı istasyonlarda tevakkuf etmiştir. 
miş1 i r. Kutudercsi içine ve Kızıldağın Ankar::ı, 22 (Telefonla) - Başvekil 
tepesine kad::ır şecaatle varan kıtaa- t smct İnönü Ankaraya dönerken Ma
tımız taramala r yapmakta ve son çar- l:ıtya, Sivas, Çctinkaya ve Kayseride 
pulcu döküntülerini toplamaktadır. tevakkuf etmiş ve halkla temaslar yap-

Scrgcrdc Seyyit Hizanın aman dile- mıştır. · 
mm:::zmı11mı:ııım::m:ıma~ı::::::===-::m::~a::.ıı:m:'.'m:a:ı ..... _. ......... maı ........ 

Cek , Basvekili 
' 

söylüyor 
Prng, 22 (A.A) - Başvekil B. Hod

za ajanslal' muhabirini kabul ederek 
şu beynnntta bulunmuştur: 

-'Bükr e<-i :ziyaretim ve küçük an
tant devletleri başvekillerinin son 
toplantısı umduğum netfoeleri vermiş
tir. Bir komşu memleket gazetelerin
den bir kısmının yazdıklarının nksinr' 
olarak vücuda getirilen plfınlar ne 1',ran-

sn Jchindc, ne Alinanya lehinde, ne ele 
İtalya lehindedir. Bu plfınlar yalnız Tu
na hnvzas1 lehindedir. Bittabi alakadar 

nazarı dikkate almaktayız. 

Garp hüyük devletleriyle yani Fran

sa, 1ngilterc ve Amerika ile bir anlaş
ma bittabi hiçbir müşkülle . karşıla_ş-

mıyacaktır. Şimdiden Alınan ve İtalyan 
eksperleri ile iptid~ • mükalemelere 

baslamayn ve hiliihnre müzakere mev
zu~ teşkil edebilecek mufassal teklif-

lerde bulunmı~ a karar v.cnni§ bulunu-
yoruz. 

Bunlardan başka küçük antant dev-

İstanbul, 22 (Telgraf) - Antakya
da Türk halka karşı sistematik bir su
rette yapılmakta olan tecavüzler halt\ 
devam etmekten geri kalmıyor. Tür
kiyeyi :ziyaret ederek Antakyaya dö-
nen heyetten Demşin evine bomba 
atılmış ve silfıhlar sıkılmıştır. Arap 
olan mahalle bekçisi silah ve bomba 

Başvekil-
Sivasta hatıralarını 

anlattı 
Anlıara, 22 (Yeni Asır • Te

lefonla) - Si'Vasta bir buçuk sa
at kadar kalnn Başvekil ismet 
fnönü, halkla temas etmiş, dertle
rini dinlemiş ve şehri gezmiştir. 

Başvekil lnönü, :okuduğu ilk 
mektebi de ziyaret etmiı ve l>u
radaki hatıralarını ıı.nlatmı, ve 
bu mektepte «Bet aene okudum» 
demişl~rdir. 

Avrupaya talebe 
letleri basvckilleri irtimalarmı her da- ı ta bul 22 (Y • ". T lef 1 ) iki büyük devletin Almanya Ye İtalya- • "' s n , enı .nsıı· - c on a -

nın iştiraki olmadan hiçbir orta Avru- im tekrnı· etmeğe karar verdik. Bu Finans bakanlığı, Avrupaya göndereceği 
pa organiznsyonu vücuda getirilemez. suretle iş birliği daha sıkı bir hale ge- memurlar için 25 Ağustosta bir müsnba-
Biz bu iki devletin inesru ihtivaçlarmı lecektir. ka imtihanı açacaktır. 
..•................•..... : ........ ~····~····························································································· 

Fransada kabine buhranı 

seslerini duyduğu halde işitmemC'Zlik· 

ten gelmiştir. 

Amuk ovasına bc<levllerin akını d& 

vnm etmektedir. 

Suriyenin muhtelif yerlerinde poli

tikacılıktan doğan müsadenıeler devam 

Peştede 
Tayyare istasyonu 
Budapeşte, 21 (A.A) - Naip Horü 

yeni Budapeşte tayyare istasyonunu 
merasimle açmıştır. Merasimde bütün 
hükUmet aznsı, elçiler .hazır bulunmuş
tur. Ecnebi delege olarak ta Alınan 

hava gcncrah Milch, İtalya hava gene· 
rnli Pocollo ve Avusturya hava işlen 

:reisi general Lohr b~lunuyorlardı. 
Bir Alman ve bir ltalyan avcı tay· 

yare filosu meydan iizcrinde uçuşlar 

~ apmışlardır. Macarlar bu . uçuşlara 

ancak spor tllyyareleriylc iştirak edc
bilınişlerdır. 

Yeni tayyare i.stasyonunun küşadın· 
da bulunmak üzerc . ge]en binlerce hal
kın hareketi sırasında iki banliyo treni 
arasında bir müsademe olmuştur. Şim
diye kadar bir öli.i ve iki yaralı tesbit 
olunmuştur. 

Hastalaı·a döviz llıit :tltd~rından birinde kabul et- Yardım ve ikramiy~ . p~alarıı:ın 
~t "ld~gu çok çocuklu hakim- dağıtılacağı sırada hakımhkten ı~
~lrn~rl}ecek yardım paralariyle tifa veya ba§ka dairelere nekletm~:; 
ltıitı• Ye hakkındaki kanun pro- suretiyle 2556 sayılı kanunun hu
,~~ tatbik hazırlıklarını yap- kümleri dı§ındt\ kalanlann haklan 

h kk •• 1 •• •• lstanbu1. 22 (Yeni Asır· TeJefonla)-

enı• u••ku••metı•n teşe u unu Fınanıı Bakanlığı. Avusturyaya gidecek r ansa y 1
hnsta lara dö viz verilmesini kararlaıtır· 

, Cok ır. düşecektir. 
~1l'ıla çOcuklu hakimlere da- Yardım ve ikramiyeye hak ka-
İ'rtıi)c~k Yardım paralariyle ik- zandıktan sonra ölenlerin hakları 
'ttctc:k er fU ka~'naklardan top- ol:ın paralar ölenin çocuklarının 

'it1d lır: ana veya babası olan kan veya 
Ilı,~ \>: h.ir. d~f a!a mahsus ol- k?calarına, bunlcr ~lmr.dı~ı tak-
~dan k hırıncı kanun maaşla- dırde çocuklarına verılecektır. 
~·~ 'eneı~silnıek üzere hakimle- Bu paralardan vergi ve resim ~a-
llı\\ltıun1~.?1aaşı emaali hasılı ye- miyle hiç bir §~ kcsilmiyecektır ... 

lj~~llll)~ 1u~de yarısı, Dağıtd;cak paralardan bC§ liradan 
~ı.. et erd h"l · · im kt h 1~e ~ı e a um muavın- 8§8.ğı kesirler hesaba katı ıyaca ır. 

1t'.dc t ınf~nlar da dahil olduğu Bu kesirlerden toplanan paralar bu 
li11 ·ı er 1 ede b .. t.. h"k. 
~ ı!Jt iki a I k u uf ki a ım- kanunun tatbiki için yapılması ge-

tt ~~etler ~ 1 
d zh~ ;r ak ar.~· rekccek masraflara karşılık tutula-

ltıİitt~alı Yılınc ab 
1 

odm ubze: caktır. Yardım ve ikramiyeler mer-
•ıı~ Qa) h aşın an erı . . T I _._ 
-.qda ulunan hfıkim k:;.dro- kezce verılecelrtır. op anaccm pa-

~tv,.. lıer Yıl ag .. u t 'Ik ·· ·· ralar Zirant Bankasında açtmlacak ')l .. '"'-t h" .. s osun ı gunu ~ . . . 
'1~ı. b .. ~~un ınünhallerin iki hususı hır hesaba fnızsız olarak ya-
Y.ıtıd Ulun hakimlerin fubat tınlacak, dağıtmalar bu banka vası

~i a~if:n .. kesilecek iki lira, tasiyle yapılacaktır. Dağıblacak p:ı
b-q~ltt-de Pornıekte bulunan ha- raların ödenmesi ve bunun icabı 
!a.~e.nı~tı~S va.şını doİd~rmuş olarak yapılacak işlerde~ dolayı 
'iç 1 bitir evlı olanları ıle 28 bankaya ücret veya komısyon ve
l'ııııl'&.tını h~n.lerden bir; otuz rilmiyecektir. 
~ı.ı Ilı h· . ıtırenlerden iki· 37 
~ı ıtırın· :. ·········· ')lıl~ <>lanlar

1
' ~)anlardan ~ç ~°: Kanun mucibince hakimlerin 

~\ı,.·' ıafll f Yüzde yarım ıle ıkı verdikleri beyannameler Bakanh-
G~etitte t!1ht~ını vermek mec- g .. n nelme"'e baslamı•tr. Beyann:ıme-

•ı ··ııı..... l J .. 'ld. 1 b "' • :r 
'!b..I_ "'n h~ c- rı ır er. l . ·ıd·-· .. .. . t' 
~~il ite • {; ,;!?İn şubat maa- erm verı ıgı _ gunun ~8:zıye ! p:ıra 
~, ~Yıs ile:el: ol .... n birer lira co- kesme ve d.,. ,.,ıtmal.ar ıçın esru; t~
) ~ \>er· 1 nısbetinde ikramiy• o"l:ı- tulmahtadır. Bu tarihten sonra bır 
ll~ltıı h·:~e.cektir. Diğer P:elirler 28 yıl içinde vukubulacak deği§iklikler 
Ilı L ~itit u.ıp le birden ve ~tuz vası- bu para kesme ve dağıtma işlerine 

Q t' it Jg l - ~ . . kt ti>.. • ıre11ı · 0 up tt\ ikiden 37 yaşı- tesır yapamıyaca ır • 
• ,l\ ~ b erden .. , 
ç~2 Ulu1 U"tcn, 42 yn°ım bi-
~~\ı oılanıardan dörtten fazla Zonguldag" ın 
~d 'aYıs.:nla~n fazla olan çocuk- a 

~~ 0~nitı la~bı;;;~c dağıtılacal;tır.Bu k U rtU f U Ş. U 
~~ ço k ıne 21 yaçını bitir-
~tt .. " lah~ıJar hesaba katılmıya- Zonguldak, 22 (A.A) - 21 

litr e olanlar müstesna- Haziran Zongoldağın Milli 
~~~~İ:Ye ı idateye kavuştuğu mutlu gü-
~~ Soğaı:ı an h~~lerin ço-
~ ~n • arnı§ ıse ıkramiye al- nün on beşinci yıldönümü 
~~ ~akip eden iki sene halkevi tarafından ilk olarak 

ikrarniveden fayda- lmtlanmıstır. 

b··y··k bir sükiin içinde bekliyor 
--=-------------------------~----Delbosun yeni kabinede kalacağı tahmin 

Paris, 22 (AA) - Sosyalist grubu 1 ği çünkü fırkanın milli meclisinin 1936 ,ve müstacel meseleleri ne gibi kahra
gecc bir toplantı daha yapmıştır. Bu senesi mayısında idaresi sosyalistlere ait . manane tedbirlerle halledeceğinin ma
toplantıda sosyalistlerin hükümete işti- bir halkçılar cephesi hükümetine iştirak Ilım olmaması keyfiyetinden ziyade 
rakine derhal knrar veremiyeceğini ve için müsaade vermiş ve fokat idaresi ra- mebusan ve ayan meclisleri arasındaki 
salı günü sosyalist fırkası milli meclisi dikallere ait bir hükümete iştirak için ihtilafın parlamento noktasından ga
tarafından ittihaz edilecek kararı bek- bu müsaadeyi bah,etmemi§ olduğunu rip bir vaziyet ihdas etmiş olmasından 
lcmcsi icap edeceği teyit olunmu~tur. hatırlatmıştır. ileri gelmektedir. 

ediliyor 

Sosyalist ı;rubu reisi B. Andre feY- Şu halde bugünkü salı günü için Paris. 22 (AA) - B. Cbaulemps 
ricr B. Chautempsa telefon ederek bü- acilen içtimaa davet edilmiş olan sos- yeni kabineyi teşkil etmek üzere aaat 
tün grubun kendisinden müzakeıclerine yal.ist fırkası milli meclisinin kararını 9,30 da istişarelerine tekrar haşlamıştır. 
devam etmesini istemekte olduğunu bil- beklc.mek icap eder. Mumaileyh nihai bir karar ittihaz etmek 

dirmiştir. Biraz sonra radikal sosyalist grubu üzere bu sabah toplanmış olan sosya-
T oplantıda bulunanların çoğu içti- da içtima akdetmiştir. B. Chautemps list fırkası milli meclisinin kararını bek-

maın nihayetinde B. Blumun sosyalist kabinesinin teşekkül tarzı hakkında he- li;ecektir. 
fırkamnın radikal sosyalistlerin idaresin- nüz sarih beyanatta bulunamıyacağını B. Chautemps yeni nazırların isim
deki bir hükümete iştiraklerinin pren· çünkü ancak ilk isti arelerini yapmış lerini bugün bildirmesinin muhakkak ol-
sip olarak kararlaştırılması için sosyalist olduğunu beyan etmiştir. duğunu beyan etmiştir. 
milJi meclisindt! fevkalade geyretler B. Chautemps mali vaziyetten hah- Paris şehri ve bütün Fransa yeni hü-
sarfedcceğini beyan etmi lerdir. sederek B. Auriol, B. Valiere ve B. Fev- kümetin teşekkülünü büyük bir aükun 

Paris, 22 (A.J\) - Sosyalist ~bu rier ile bu bapta görüşmüş olduğunu söy- içinde beklemektedir. 
dün ak am parlamentoda toplanmış !emiştir.. B. Dclbos ile B. Daladier ve B. Cotun 

ve bay Bluma olan kardeşçesine ve sev- Mumaileyh teferrüata ve paraya hü- m:vkilerini muhafaza etmeleri muhtc
gi ile me3bu itimadını yenilemiştir.. Bu cum edenlere şiddetle hareket etmekle meldir. 
münasebetle neşrolunan bir tebliğde beraber tazyikten ziyade liberalizmden Maliye nazın için isimleri sık sık ileri 
şöyle denilmektedir : mülhem hal suretlerine doğru istika- sürülen zevat B. Paul Reynaud ile bay 

Ayan mecli<-i maliye encümeninin ve met alınanın mümkün görünmekte ol- Palamade'dir. 
ayan ekccriyctinin hnsmane istinkufı duğunu beyan etmiştir.. Par is, 22 ( A.A) - Sureti umumiyc
yüzünden ncılınış olan buhran müva· Paris, 22 (A.A) - Cümhuriyetçi de zanncdildiğine göre B. Blum par
zencsinde crup 19 36 intilıabatmdan doğ- Sor.yalist bir!:ği grubu Halkçılar cep· lamentoda sosyalist grubu şefi sıfatiyle 
muş olan halkçılar cephesi ekseriyetini hesine sndakıı.tını muhafaza etmekte ol- faaliyetine devam etmek tasavvurunda 
masum bir hnlde bulundurmak için duğunu illin etmiştir. bulunduğundan yeni kabineye iştirak 
elinden geleni ynpmağa azmetmiştir. Roma, 22 (A.A) - Popo di Roma- etmek istemiyeccktir. 

Yapılan müzakereler esnasında B. nın Paris muhabiri gazetesine şu tel- Maliye nezareti F rnnsanın Ameri-
Blum Radikal sosyalist grubunun ken· grnf ı göndermiştir : ka sefiri Bonnetye tevdi edilebilecek-
disine göstermiş olduğu ihlaskarane Eğer D. Blum hidayette memleketin tir. Delbos kuvvetli bir ihtimalle ha· 
müzahereti sitayişle yadetmiştir. karşısına cür" etkfı.r, mantıki ve makul riciyc nezaretinde ve Marks Dormoy da 

Sosyalist grubu reisi bay Andre Fev- bir program ile çıkmış olsaydı memle- dahiliye nezaretinde kalacaklardır. 
rier B. Chautempsın kendisine kabine- ket kendisini takip edecek ve ayan Paris, 22 (A.A) - iki yüz kişilik bir 
ye iştirak teklifinde bulunmuş olduğu- meclisi de ağzını açmıyacak idi. komünist grubu dün gece Stdenis bele-
nu söylemiştir. T ribuna şöyle yazıyor : diye dairesini işgnle teşebbüs etmiş İse 

Mumaileyh grubun sosyalistlerin iş- Buhran pek şiddetlidir. Ve müşkülat de polis müdahale ederek bunlan dağıt-
tiraki halckında bir karar veremiyece- ııclecek hükümetin bu kadar karıfık mı§tır. 

mı!ltır . 

Maden • •• •• 
enstıtusu 

Teşkilat talimata 
kabul edlldl 

İstanbul. 22 (Yeni Asır· TelefonJn) 
Maden tetkik ve arama enstitüsünün ida 
re mürakabe şekilleriyle genel direk· 
törlük salahiyet ve vazifeleri ve iç te§· 
kiliit hakkındaki talimatnnmesi kabul 
edilmiştir. 

Çin naz1rı 
Ruzveltle görUfec-- k 
Nevyork, 22 (A.A) - Çin 

maliye nazırı B. Kung Gueen 
Mary vapuriyle buraya gel
miştir. 

B. Kung 27 Haziranda Va
şingtona gidecektir. Mumaileyh 
oracia on gün kadar kalacakhr. 
Çin maliye nazırı 28 Haziran
da B. Hullu ziyaret edecektir. 
Mumaileyh B. Ruzvelt tarafın
dan da kabul edilecektir. 

B. Kung ayni hafta içinde 
dünyada gümüş madeninin va· 
ziyetini ve Amerika ile Çin 
arasında mevcut münasebetler 
hakkında B. Morgenthau ile 
de görüşecektir. 

Aınerikalı kadın 
tayyareci 

Paris 22 (Ö.R) - Havadan 
devrialem seyahati yapan Ame· 
rikan kadın tayyarecisi Bn.Er
hard Nevyorktan hareketinden 
beri Atlas okyanosunu, Ame
rika kıt'asını ve Asyaoın ce
nubunu geçtikten sonra Singa· 
purdan hareket'e Felemenk 
Hindistamnda Botavayaya va· 
sıl olmuştur. Hava miisait 
olursa yarın doğrudan doğruya 
Avusturalyada Port Darvine 
l;ıareket edecektir. 

... 
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Gö çen e e ütün üşman a p erıne zısı; o ugumu or""-' uşm:ın <-

Syle hır korku vermişti ki; ödemişte layın. Beni bu dağın gizlice bir tarafına 
bile bu kahraman ad işitilince benizler gömün. GL:zl~r~niz yn;:rr:nasm, gönül .. 
sararıyor, dlşler gıcırdıyor, gözler du- '!eriniz kararmasın kard>şlerim, hakkın 
manlanıyordu. Bu korl..-u hmirc kadar muradı böyle imiş. Her insan o;'ilu do
bütün Yunan kuvvetlerini sindlrı:n.işti.1 ğar, büyür ve ölür. Bız ro.hat döşeğinde 

Bunun bir misali: ölıniyoruz. Tanrıya çok şükür... Türk 
{Bir gün lzrnirde, bir havadis çık- obada doğar ç3yırda ölür. Hak yolunda 

m~tı. Efeler gece Yamanlar dağına gel- can verenlere ne mutlu .. 
miş, ateş yakm~hır. Başlarında Gökçen Efenin a2zınd:ın bn gelmişti. Sustu. 
efe de varmış. lzmiri basacaklarmış. Göğsü ini!' kalkıyorclu. Biraz sonra da
Firenk mahall ... si rumları, Yunanlıları ha hafif bir sesle illlve etti: 
büyük bir korku alınıştı.) - Korkmayın kızanlarım! Gök bat-

Bu sırada çar§ıda bir kepengin si.IMı mayınca, yer çökmeyince Türk yenil
sesini andıran bir taraka ile birdenbire mez. Ben ölüyorsam bu illerde nice 
düşmesi ortalığı büsbütün karıştırdı.Ge- kahramanlar yatar. Tek kişi kalıncaya 
liyorlar, Türkler kendi mclıallelerine, kadar ç:ırp~ın! Size eon öğüdUm bu. 

.. 

YENIASIR 

Töreninde Türk ve ecne
bi alimler nutu söyledi 
Törene iştirak için gelen beynelmi
lzl tıp tarihi cemiyeti reisi güzel 

söylevini şöyle bitirdi: 

''lbni Sina hepimizindir, 
rumlar Firenk mahallesine kaçıyorlar-/ Öcümü korkak dü'!lllanda bır:ıkmayın.. f k l A • • d • 
dı. Kime sorsanız; geliyorlar. Kelime- , Yine ağzından kan gelmeğe başladı. a at evve a sızın ır 
ıinden maada cevap alamıyorsunuz. Yaslandığı kaya kana boyandı. Gökçen , 'J · ' ' 
Gözler büyümüş, yürekler yaklalnız kaç- ~~ .kef~niy~e ~llahına k_:ıvuştu. Sa- İstanbul, 21 ( A.A ) - Büyük müzeleri ve kütüphanelerine lbni 1 Profesör 8. İsmail Hakkı İzmir 
mak arzusunu besliyor. Sok ar, çar- UiUl guneşı hır Türk bayragını andıran T·· k •1. . lb · s· 900 .. l s· ı · d G ak f k f d b·· • ..::ı. ,· 1 . b k ' . . ur a ımı nı ınanın ncu yı ınanın yazma eser erın en, arpta 1 v ı ane on eransın a UyUA 
şılar her taraflar yıldırım aku;ıy e m- u anlı 1.abloyu kızıl ı;-ıklarıyle bezı- d'. .. .. .. betı' J T'" k ih ba l k' 1 · [ b"" '"k T·· k • ı· J T·· k .ı· · · fil '-'- · · J ' 

1 
. .. .. b" hal alıruşt ı rd onumu munase y e ur tar sı mı' ıtap arıy e uyu ur a 1- ur aıımının ozornıını esas ı ve 

san kaçış arıyle gulun~üfu- di ı. ' yo u. ı kurumu tarafınd_n haziranın 21 nci mi hakkında Şarkta ve Garpta ya-ı mukayeseli bir surette tebarüz et-
Birda ark kadaşmyızaah tesa .. : Y~":: i)::·····"• iare didin'"~- bini pazartesi günü lstanbu1 Üniversitesi zılmış kitaplardan ve lbni Sinanın tirmiş, Dr. Perihan Çambel de ori-
o oşualnızyor. b" uk nlirne varGelie~-o;elar .~1.. ihay . a hanwa...,n, diker- konferans salonunda parlak bir tören Şark ve Garp eserlerinde çıkmış olan jinal ve alaka verici konferansında 
mıyor y u- e e: yor · ce o u, n ayetsız cep e ver ten im . 1 · d ·· kk [ akı.· k lb · 5· kad k has Aziz ka . . muallimi . . . . lyapı ı~tır. resım erın en mure ep o ar ur nı ınanın ın ve çocu ta-

ar daşım ny=e dahl i sonra ödemış ovasmda tutunabilmıştı. Konferans salonu lstanbulda bu- tarih kurumunca tertip edilmi§ olan lıklanna dair metotlarını en mo-
Na_zı;;1 [•]~ b~ iaz b" S~=e gi-I ~ıra ~ık Akçakmak cephesine gelmiş- lunan mebuslar, profesörler ve geniş sergi büyük bir alaka ile ziyaret edil- dern usullerle mukayese ederek 
~ :U: Hükilme t t~. \

1 
b' mahşer 1 ~\lŞttlall bu ce_phede, on a~ ka~ bir münevver kütle ile dolmu~tu. miş ve çok beğenilmiştir. büyük Türk aliminin dokuz yüz yıl 

tai:r · ka e ı:n b': ahşer'.I ma~(lp, daima rruıkhur inledik- Konferans salonunda Atatürkün Daha sonra konferanslara devam önce bugünkü tababet ilminin temel-
B. ~ 7' ak yan, k ~:: etli, ten sonra Yme büyük kuvvetlerle taarnı tablosiyle lbni Sinanın resmi ve genç edilmiştir. Törene iştirak için lstan- !erini attığını anlatmıştır. 
~ ~~ h= ap k c1an1:ek-I za karar verildi. Bir sonbahar günü sıra bir Türk san;:ıtkarının eseri olan gü- bula gelen beynelmilel tıp tarihi ce- Raaathane direktörü profesör 

arba • d .. e~. ar_~ın k dimiziısıra başı dumanlı dağlar, her taraf sol- zel bir büst göze çarpıyordu. imiyeti reisi profesör Dr. V. Gomoiu, Fatin Gökmen konferansında bü-
te e sıgınmayı uşunen= en muş Ağaçların kuru dallarında artık D lil T" k ta ih k ' lb · 5· G ·ı · Yunanlılar tarafından işgal edilmiş bu- · . . . . avet er~ _ur r .. uru_mu ~a- 1 .fi' . ınanın . arp tıp. a emıne ya?.- yük Türk aliminin riyaziye ve he-
lunan hükümetin içine attık. Şimdiki ı ~ ,~e~~e~ ~ı~.rru~.or. ~ top~. san rafı~d~ lbnı. Sına~ın guzel hır ~ın- l tı~ h~metl;~ gayet vakı.~ane ~e ~u- yet ilimle.rine yaptığı ehemmiyetli 

alı k .d da b. y f . ast- hır ortu ile 0rtülmuş, goklerde huzünlü yaturlu resmıyle bır rozet armagan yuk hır salahıyetle tebaruz ettırmış- hizmetlen ve attıgı" tohumlan ilmi 
• orı or ır unan ne erme r b. ız1 k, dağlar d ı · Mavt 

ladık. Adamcağız elinde filintası zan-l '." ~ ı ' ere er sessız. edilmiştir. tir. salahiyetiyle ve derin vukufuyle 
titriyor Silahı çekmeğ~ değil j hır gok, "".~~n, sarı bir güneş...... Törene, Türk tarih kurumu baş- Bilhassa büyük Türk aliminin hülasa etmi~ ve en sonunda Türk 

::,:r ~gır kudreti ·kalmamış. Gözleri fal Düşman ~ulun teşkilatiyle, top, mitral- kanı Bolu saylavı Hasan Cemil Çam- muhtelif Garp dillerine tercüme edi- tarih kurumu başkanı Hasan Ce-
,,~ım~gab. •-·· ,. . . d ğru sal yöz ile mucebhez {12) bin kişi ile 1.aar- bel'in bir nutku ile başlandı. Hasan len eserlerinin yaptığı büyük tesir- .1 Ça bel b .. k f [ 
....,,ı ı;ı ı aç~..... uzerımıze o - b lı ~ C .1 Ç bel b k d b"' .. k l . . h . . d. kad b ka mı m ugun on erans sa o-
lanarak ağzından manasını anlıyamadı- ruza aş yo • emı am u nut un a uyu erı ıza etmış şun ıye ar aş b. d I akta ıkara.k 

ğım muttasıl bir kelime dökülüyor. Bütiln Akçakmak cephesinde ancak Tüık aliminin orta çağda Şark ve milletlere ınal edilmiş olan bu büyük bn~nunbeıdr ehraaı· ne 
0 

m[d··· .n ç b _ 
( 3 ) ki ilik. b. ku t G ·ı· ~• · tı" b"' ··k t T·· k •1. • • T·· kJ•·. .. .. ba .. ır ma a ıne ge ıgını ve ura Tiehl Tiehi, Tiehi {Ne var') 3 O ş ır vve var. arp ı ım aıemıne yap gı uyu e- ur a ıınının ur ugunu te ruz d T·· kl... .. b" .. . 1ı· 

' · D · 1 mi dil · 1 · · 1 ·k b T" k · . b' ·h . fa · l .f a ur ugun ve utun ınsan gın 
Biz de gayri ihtiyari geliyorlar dedik.I . ~.'ın. yar;:ç.~ du~:: ub:ıa e- ~ıl~ e~ı _ıcn;_~ _ _:t.tı ten sonr_a ~ u~. be~ltid~e~ ''.tarı ~ı sı tıy e vazı e büyüklerinden biri olan lbnisina-

Ve kendimizi mektebe attık. Yine ayni rın otcsıne rısıne ag ~ unan a ımının "9"'rıyete yapbgı cı anşu- ı ıgını temın etr.ıış ve : ['L. ,,. I . . . l 
1 · · ed k Ul ö d tb · s· h · · · d. Faka nın sa cuııyettar aıım ecın agzıy e hal mektepte .. Nöbetçi Yunan askeri 1 efeler Akçakmak cephesinde kahra- mu tesıre ı~et ere u n er - nı ına epımızın ır. t b .1 ed.ld"". . .1. ih" .• 

· A .. k T·· kl"" • ·· be • t · ı· · - d. te cı ı ıgını ve ı ım tar ımızın elinde silah, titreşiyor, gözleri büyü-1 manca müdafaaya koyuluyorlar. tatur ur ugu serıye camıası evve a sızın ır. .. .. .. . .. .. • . 
müş bizden medet umuyordu. Kendi- Müthiş bir top bombardımanı Akçak- için en verimli, en ünlü ve en şerefli Dedikten sonra bugün Türk mille- bu .mustesna gunu hı~ .k~lt~r ha~ı
mlı:i müdüriyet odasına attık. Gülmek- mak cephesini cehenneme çevirmi,U. hizmetleri yapacak en yüksek sevi- tinin açtığı kapının aralığından mil- sesı olarak kaydedecegını soyledık.
ten katılıyoruz.) Kayalar parçalanıyor, çamlar d~vrili- yeye çıkarmayı Türk milletine he- let arasındaki dostluğun göründü- ten sonra bu imkanı hazırlıyan pro-

UZUN 
Müz&karattan sonr• 
- Baş taralı birinci sahiled~; 

B. Chautemps saat 13,15 te har '. 
~ "·nI · · · · s v.ı•a' nazırı ve ra~ partı.;ı reısı . 

er ile görüşmüştür .• Bunu müteakiP "'°' 
bineye almak istediği bazı arkadaşlotİY; 
yani BB. Daladier, Delboa, KaınP" 

. tif·' 
ve Janney ile birlikte yemek yeıı>lJ ~ 
Saat 15,25 te B. Sarra.ut ile görüŞOI 

" ve müteakiben BB. lsrael, DornıoY 
Grazynniyi kabul etmi,ur. Saat f 8, l 5 ~ 

k BDbl 
........ y 

tc rar . e o& a goruşmujLur .• 

18,30 da B. Cot gelmiştir. B. Ch•~ 
tempı kat'i karanın vermek iç.İn ıoı>"1' 

·11· ı·. . •. ka b$ mı ı mec ısının verec.egı ran 

mektedir .. 
Londra, 22 (Radyo) - B. CJı"' 

tempo yeni kabineyi teıkil etmiııir. 

rıanörle 
534 kilometre uçtl~ 

Planörcü pilot Rasturgıı.0.~ 
5 mayıs tarihinde, bir kif111,

1 
bir planör ile rekor te,lıi 
edecek bir uçuş yapıııışbl 
P:anör, bir tayyare tarafıııd•' 
300 metre yüksekliğe çık•l'I~ 

rır mış, Rastorguov, bu yüksek 'ıı 
te kabloyu keserek lıu•'eoı 
bir hava cereyanı ile 14. 
metreye kadar yükselınitll'rı' 

eti 
Burada, Rasturguev, kuvv , 

b. . • k iflr 
ır vıraı yapara cenup 

kametini tutmuştur. 
•de' 

Ertesi gün, Rasturıruev ili 
gelen bir telgraf, p:aoliı f• 
Voroı.aj mıntakasında ınuf•· 
fakıyetle yere inmiş buluııdO' 
ğuou bildirmiştir. , 

R tor 
ilk hesaplara göre, as 

.. ert· 
guev, hattı müstakim uı fı 
534 kilometreden fazla nıesJ 

101
' katetmiş ve bu suretle ya r;fJ 

planorist Kartaşon'un 501,ı 
uO~ 

kilometrelik. Sovyet rekor 
dl 

değil, fakat aynı zaııııı0 ,
1 

Alman pliioerist EltsceberO 

ait 505,200 kilometrelik dii
011 

Yunanlılar sekiz ay Gökçen efenin yor. tki saat devam eden sağnak halin- def olarak gösterdiğini tebarüz ettir- ~unu ve bunun ebedi bir sulh va- fesörlere ve bu törenin tatbikinde 
b..,.kınfariyle büsbütün şaşkın bir hale deki gülle yağmuru arkasından (12) miş ve Türk gençlerinin lbni Sina gi- :!ettiğini tebarüz ettirmiş ve Türkiye yakından mü ••İr olan üniversite
gelmişlerdL bin kişi yavaş, yavaş sırtlara tırmanı- bi dünya ilim alemine rehber olacak çın ve bilhassa bütün yeni Türk miz tıp tarihi profesörü Dr. SüheJ [ 

Yine bir karar. Büyük kuvvetlerle yor. Kurşun, bomba, mitralyöz taraka- surette yetişerek Atatürkün basına ·uhunu yüksek şahsiyetinde temsil Onvere ve Lütün dinleyicilere 
Kaymai<~·ya taarruz. Bu korkunç he-! lan ateşten bir siper halinde önlerini geçtiği ve ba~dığı Tür~ inkılabı • :den Büyük Önder Atatürk ıçın Türk Tarih kurumunun teşekkürle
yullldan kurtulmak ~aresl. kapıyan düşman Akçakmağa, Türk si- nın hayırlı ve fed:Jtar ?ırer u.'.'s.~r~ ;aadetler _dileyerek k~yı_netli kon- rini arzeder~k. bu parlak törene ni-

Gökçen maiyetindeki kızanlarıyle so-lperlerine yaklaştılar. o_~malarını temennı etmış ve sozuı;-.u ;eransına nihayet vermıştır. hayet vermıştır. rekorunu da kırmıştır.,.,.,.••" 
nuna kadar çarpışmağa karar verdiler. Poslu Mestn.n efe ve arkadaşları bek· torende ~?zır_ b_ulunanlara t~şekkur •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yine kanlı bir sabah; Kaymakçı ha- lediler. Daire ~eklinde Türk kuvvetle- ederek bıtırmıştır. . Neuselı• d • kt 
valisini Yunan taburları süvari, topçu, rini sarmağa çdışan düşmanın üzerine ~~ndan_.sonra A~upa ve Ame~~- e~ J en SOnra 
piyade kuvvetleri sarmağa başladılar. atıldılar. Kanlı bir bol>l1sma (330) ars- ka ılım muesseselerınden gelen mu
Bir avuç kuvvetle her 1.arafa saldıran 

1 
ıan boğaz boğaza düş;;.,,;. &illarını par- teaddit tebriknameler okun:nuş ve 

bu kahraman Türkler çarpı~. çarpışalçalıyorlar. Fakat her safın arkasından a!kı~Janmı~.tır., .. . . .. .. ommy 
göğüslerinde açılan kanlı yaralarını el-ı . dah b'" .. k b. kuvvet b~liriyor. Bunun uzerıne unıversıte rektoru 

. d'. yenı a uyu Lr c ·ı 8'1 r ır 1 . h. . . 
!eriyle bastıra, bastırakiledisır1 uşmemek 

1 
tkindiye kadar devam eden bu kanlı T~mkı . kıı 1s.ebın, ım erın .Aamıs_ı. vke 

için Göcen dağına çe er. Akşam' .. d d düsman Akçakma- ur ın a ırun yaratıcısı tatur < T d ş 1 • g 
1 ki musa eme en sonra , b'. .. T [ · [ · • • J1 

yakla. mış, günleşinl so gunk ışı arı bir ğı sarma;;a başladı. Poslu Mestan cle ~tun ı un mT~mksuTp arihınıkn tazım erı- emmuz ıçın e me 1 
avuç Türk ars an arının anlı yüzleri- ric'at hatlarının kesileceğini anlayınca nın a."Zınah kkıur d ar u:umuk~:; 
ni yalıyor. ~?P· tüf~~· bomba sesleri, 1,ızanl:ıriyle yava~. yava' gerilere, Boz- ~:"~sutu a n a yap~ıgı_ ~e · 1

' • ı k ı k 
zaten 150 kışıdcn murel<kep olan Türklda~ı köyüne, çekildiler. buyBukMalkıMşlaır·l~ kbaabkul edAılmbdl~!lıhr. ı·k 1 e arşı aşaca tır ı• 
safları .ıırasında.;.artk.I"':, _boşluklar ~çı- Bu s.r:ılarda Ali Rıza, bu kahraman . . ec ısı . ş anı u a ı -
yor. Duşınaıı y.gıtlerımızı sarmak i.ıze-

1 
genç. bu hayatını daima yurdu ugru· n- Rendaya, Ba,vekıl general ismet in- A · Anı ,, ___ boks' l • • ffakı ts' li" ::..al vrupa, en eyı erU<aJı ör "1'lllt muva ye ız ge uıs·-. 

re! da istihkar eden bu Türk yavrusu Kö- önüne, genel kurmay başkanı mare- ve çoh-tanberi kıskançlıkla ellerinde tuttukları her ıınıf dün)a ~. ~~r. 
Gökçenin kahraman sesi: 1 .... ··ıvr"ısı'ndc bir Yunan alayını do- şal Fevzi Çakmak ile şanlı cümhuri- İngiliz şampiyonu Tommy Farr nlard alabil kb • ild , ı. im gıbıD' 

S ıl murcu " • t · · b. k·[d akk. unvanını o an ece. ir .. aır ı et §ampıyonu uU uş - ar ıyoruz arkadaşlarım, ileriye! J ku t .;urdurmağa muvaffak olın _ yet ordusuna ve kültür bakanı Saf- .ıayre verıcı ır şe ı e ter ı et- ..., 1 

Elinde palası bir bomba gibi ileriye z s:ıa. Ali K h ·kalar uş fet Arıkana ve sağlık bakanı Dr. Re- miştir. Geçen sene bu genç Gal ço- sinde kazanmıştır. Neusele lı;arşı ise,Toınmy Farr tarafından L0110 

t 1 G '"k f ..... <l 1 b" tu o gün ıza arı yaratıyor. ug" u hı·ç t d o·· t el· a ı an ° çen e c gogsun ~n me un ır · . · k ti ı K·· ·· .. . .. fik Saydama ilim men•uplannın c anınmıyor u. or ay ev- hemen taarruza geçmistir. ilk önce mag" lup edilmesi Almanya ~." k il . Mlni, mını uvve Y e omurcu sıvrısı ~ ) B F d kar ·· d ] · ~ ~l1 -
urşt;n ° yaralanıyor.Bu çelikten genç . d h kad hürmetlerini bildirmeğe karar veril- ve' en oor a şı muca e eyı bir hata işlediği sanıldı. Neusel hiç bir teessür uyandırmıştır .. B~ ~' 

yarasını eliyle bastırıyor. dcntlcn yer,- c er .. ar ki ~ınm yanına · f kabul ettiği zaman, muvaffak olma- bir zaman bu derece mütaarrız gö • hakkında Alman gaz<;telerınıP 
B k h .. • · d 1 r·ı kosuyor, on.arın yure erınde yıldırım- mı~ ır. sına kimse il1tı0mal vermı0)'ordu. Fa- k 

u 8 raman yuregı e en st 1 ma- • ~' d' d Bundan sonra Sıvas say lavı pro- rünmemişti. Fa at sonra, yavaş ya- laası ~udur : ·t" 
den, bu levcnd TürkU. sendeletiyor.Ağ- !ar f:>w. e ıyor uB., d' kat çok kötü bir mücadeleden sonra 1 "" " _ ıtme 1 _ fesör Şemsettin Glinaltajr konferan- va,, Farrın yeni terakkileri kendini Bu, boks aleminde, n.,jel 
zından, burnund.:ın kan g"lmeğe bcşlı- sında lbni Sinanın Türklüğünü reddi onu mağlup et:i.. gösterdi. Kısa ve kuru vuruyordu. paratorluğunun onlarca sen7 ~ 
yor. Gözlerini kapıyor. Bir çam yarma- ["] ~imdi yine Lisede ri . l- gayri mümkün ilmi delillerle tesbit - Maks Boer bu ye,ni boksö- Almandan çok daha hızlı idi. Muha- beri tanımadığı bir sürprizclır• J 
sı gibi olduğu yere yıkılıyor. Kızanlar z· id'" yazıye mua etmiş ve büyük Türk iiliminin ilmi rü bir lokmada yutacak! deniyordu. keme ve isabeti de mükemmeldi. selin bir diz yarası sebebile ~J 
d.. b··ı.. ı " · f mı ır. lak b bar Fakat Farr bu""tu··n tahmı·nlerı· alt u··st 1 [ [ k 1 k Id 13•' uşmanın u un sav e~ne rogmcn c e- ( A) Süleymıııı Sırrı el Ak etı· hüviyetini par ir surette te üz k Bir sene evve ge işi güze , üslup- apse o ması yazı o u .. · ' 
!erini kulları arasına alarak (Göcen) yevm m ' tf · f edere sabık dünya şampiyonunu da suz vuran bu boksör son maçta tam raman rolü oynayacak yerde ..:r 

114hiye•inde ilk mektep muallimidir. e pırmıDş ır.N ö I d l lb . s· d. " 
d.ağının yamaçlarına, hır •·~ başına gö- (B) Ali Riza elyevm Kasabada bu- r. r. eşet mer. r e p, . nı ı- yen \ . . . . bir ~~mpiyon ~ibi boks etti. Hı;r dar- bir ecnebi me~!~~ette geçeP ,;r/. 
turuyorlar. Akşam karanlıgı; bu kanlı 1 /dadır. Bu fedalcd k d 1 d nanın tıp sahasındakı meslekı hak- 15 azıran ak,amı favorı ıdı. B_u- besı ısabet edıyordu ve zafen tesa- canın baş rolunu oynadı. jp ~· 
tabloy.~ .düşmanın gözlerind_cn saklıyor-1 ;:ı:mıııı Sırrı milli•~:"§ ::..:::da~l~ınd~ ?'aptığı n:'üh_im tetkikle~in .ne- ~unla be:aber an~ sayı hesabı[~ düf eseri o~adı. Hakkile kazamldı. rin s~vinc! o k?dar bü~ük olclJ!Jıl 
du. Butun kız.anlar yaralı ıdiler. 1 h'd' l . .. .. .. .. . jtıcesını ve lbnı Sınarun hekımlıkte kazanacagı zannedılıyordu. Halbukı Neusel bır fente aldandı ve bunu takdır ettıklerı Neuselın za'a 

G .k f . . .. .. u ıse en gu1ıu gunune not etm'&§ ve .., •. • . ''çüncü ravndd ı el k vt ld . . _ , . .. .. .. J , 
o çen c cyı hır kayanm üstune ya- 1 t Bıı aıi· k d . l .. .. atmış oldugu orıınal ve ılerı adımları u M d [ a eus na a 0 u. nefıs hır sol - scıg takıp ettı. F arrın ve teessrunu gormez oldu ar ...,tı' 

t la d K'.k ıld zl la be . ya::mı§ :r. - ar e.oıım e aornşc-ı·ı b. izah . p üca e e pek kısa oldu Farr he- b. d b. d ' 1 d k b l M k Ş 1· A "a"·'f ırmış. r ı. . o Y .. ı ~ zen~.' mediğime çok mütees:i,.;;;._ Ya.....Iarım, a i".'ane ır s~rette e~m~ş, r. • · 
1 

•• • • ır erı ıre arne .orin e uvvet u - a s .me ıng, . vr~pa ·. ~J 
tabıatın bu mavi go71erı yatan kahra-!. . b k b .. "k d clol Akıl Muhtar Ozclcn de lbnı Sınanınımen saglam so.Iarla hucuma geçtı. muş olması daha çok hayrete değer nu Koelbın, organızator M" .. ~ıl' 

1 kanına bo .. ·· l 'ftn ana ço uyu ııar ımı mna- k lı bb• · · 'l •kı B la N · · D h "Ik d be · . k "f~ m:ın~ -~-gun . . . yanm~ .yuzun-
1 
cnl:tı. « a':'":n» ~d .tı ı eser~n ı °':ı :;- un ra eusel şıddetlı mukabel~d~ a a ı ar lerınde, mutadd~n terberg ve Almanya bo s ,pı~ 

de, goı_:sunde ~~e~ıyoı~ar .. Tabıa~; bu 
1 

• .,.,,.,.,,.,............................. metinı d~rı~ bır ~uku~l~ ı-:n~ ettı~t~n 1 b":Iuı:ıdu. ilk ravnd kararsız bıttı. faz['.'. k~dret ve sarahatle vurdugu d'.'kto~ Metzı:ıer vatanda~fo\r~ f 
kanlı facıarun onunde egıLn~ dcrın bir sonra buyuk T urk alımının bu tun lkıncıd'e F arr solları pek parlak kul- bellı ıdı. zunetıne şahıt olduktan sol Jıf', 
ıükil.ta dalııııştı. Kızanlar efelerinin et- r IB o lf"">l s ' 1 tetkiklerine bilhassa fenni zihniyetin landı ve bu derece müteharrik ve İsa- ŞMELtNGE DOöRU yare ile Londraya dönmii,ı~ ..... 
rafında sessiz dolaştyorlar. Gö!:çen efe IF~ A ne kadar hakim olduğunu ilmi de- betli bir hasımla kar~ılaştığı içinken- Yedi buçuk dakikalık mücadele ...... ;.,,., .................... •'t1tl 
yavaş, yavaş kıonıldandt. Gözlerin ı aç- - • !illerle tebarüz ettirmi~tir. dini şaşıran Neusele hakim oldu. için cebinde 25 Lin lira po.ra ile Farr BılbaOilUD Z~r ı/ 
tı, göğe baktı. Bu bipayan boşluk içinde Törene iştirak için lstanbula ı;:e - Üçüncü ravndda, bir çok mübadele- şimdi şan ve ~öhrete doğru yeni bir . ~,ı 
acıklı bir ses işitildi. Kızanlar, ümit ve UzUm len Louvain üniversitesi profesörü [erden sonra, Farr yıldırım gibi bir basamak daha binmeğe hazırlanı- Madrıd, 22 (A.A) - Iı~'~ 
ıstırap içinde bu koç yiğidin etrafını Ç. Fiat ve beynelmilel tıp tarihi cemiyeti l sağ ve bunun hemen ardından müt· yor. TPmmuz 8onunda Vhite-City at bilbaonun zaptı ha .. ~~ 
aldılar: 144 E!naf bank. 10.50 14.25 müessisi ve fahri reisi Tricot-Royer hiş bir sol indirdi. Bu darbeler Neuse- de açtk havada yeni rakibi Maks tefsirlerde bu'uoarak bLI 

- Çocuklar bana biraz su. 1 30 lnh·sarlar 6.50 10. alimane konferansında Türk iilimi .li sersemletti. Daha iki yumruk işi Şmeling olacaktır. tin Bask ma~'.übiyetindt~ 1 
Genç bir kızan çok sevdıği a~~s!Ilın I 24 M .J. Taranto 15.25 17. lbni Sinanın tıbbi eserleriyle tetkik- bitirdi ve Alman, on sayıdan fazlası Alman baş şampiyonu son maçta 1 ! d • t bariiı e 

LitriyeJl elleriyle kanlı başını gogsun<? 
9 

y . [erinin altı asır müddet Garp memle- ' için nakavt olarak yere yuvarlandı. Almanyanın Londra sefiri Yon Rib- suekto ;: ıgmı e 
dayadı. Matrasını ağzına götiirdü. So- 1 l S eku~ • ketlerinde otoritesini nasıl muhafaza MOTHlŞ TERAKKi bentrop ile yan yana hazır bulun - m I el 

1 
f. d 1111 ~11 444543 E•kı yekun tt" · · b ı · b ··dd F fmd d'" d · lk" 8o 1 A • ş con e er as yonun ,e ğuk birkaç yudum su efeye kuvvet vu- , e ıgını ve u eser enn u mu et arr tara an ort ay a temın muştur. ı er er, vrupa agır fk * [ C N T gı f 

dL 444741 U. " zarfında tıp tedrisatına nasıl hakim edilen terakki hayret vericidir.Kendi- siklet ş:>mpiyonu Ben Foord, Leu e arı O an ve ' :
1 

'·ı:ıiO ~ 
- Anlıyorum kızanlarım. Yaralarım Zahire olduğunu müdellel ve etraflı bir su- ne itimat eden genç Galliyi ba~ka bir Harvey, Koelbin, Petersen de hazır- Avrupa demokrası .er. ıııı' 

çok ağır, Tann böyle dilemiş . Kudur-
5 

rette ve büyük bir ilmi salahiyetle boksör yapmıştır. Her mücadele ara- dılar: Tam bir ~ampİJ'onlar halkası! işin şeriki eürümlerı O· e~ 
muş çakallar o kadar çok saldırdılar ki 24() Ç. Buğday 5 izah etmiştir. sında terakki etmek azmile çalışmış- BERUNDE TEESSOR itham ve sa rıh, ınıı•YY i:J 
böğrümü deldiler. Biz sonuna kadar 18 ton P. çekir. 3.25 3.25 istirahat fasılasında konferans sa- tır. Buna muvaffak da olmuştur. Almanların ağır sıklette ikinci açık bir beynelmilel • 
bu §irİn iller icin savaştık. Alnımın va- 5554 kilo vapak 47 54 [onunun vanındaki salonda İstanbul Maka Boere kar§ı sol direkti saYe- ümitleri olan V"lter Neuııelin ln.ııiliz istemektedir. 

FA 



• 

J 

r• 

,. 

ti 

"l'efrlk~ No: 61 

4d, o 
l•r ~el~·u kaybettim. Daha sonr:ı şarap- aldık, bütün :lstanbulda seni arıyoruz. 
hu 0 k '· kıılar geldi. Allah, Allah!Ya- Katırcıoğlu şaşkın şaşkın mukabele 
~Lllıı .. adar s:ırho~ idim ki, şimdi rüya etti: 
L ~ g·b· ' d '""ıukl 1 1YL,l, sarhoşluk sonunun - Paşa! sen ne biliyorsan ben e onu 

ııo,;,:ğu hile yok 1-afomda .. Bu ne .. biliyorum. Beni kim. kaç'."'."ış farkında 
...._ lli" Akyak tlıoğluna dönerek: değilim, yalnız demın hızını kızanlar

P.<!<;ip h ubarek adam! böyle karşınıa 1 dan birisinin sırtında uyandığımı bili-
ııq•r ladlırne !lllcceğine anlat bakayım yorum. 

0 u' ·1 • i\k~·ak,, · -Hele çıkalım yukarı! Saraya sag ıgı-
l!•le 1 lıoğlıı - Burada olmaz efem! nızı haber verelim!. 
ı · '"' saa • ı d K t ·ı 'r l·o razaının konağına varalun Saraya da haber sa ın ı. a ırcıog u 

\';;Jii~•'. bir mindere ke.1dini attıktan sonra, hala 
... ulcr kıs kıs gülen Akyakalıoğluna çıkıştı: 
tı~h "· · .... - Meraktan çatlıyacağım!. Anlat ne· 

Ulak da karşıdan bu kafileyi gören bir ler oldu?. 
R" •rhal k i ~!\derdi. oş~p Murat ağaya haber Akyakalıoğlu ile Dağlardelisi oğlu 
S1ııd• t Sadrazam Murat ağa teliiş birbirlerinin sözlerini tamamlıyarak, 
lııerdi\> e ekleri tutuşmuş paldır k!ildUr geç kalmasiyle nasıl evhamlandıklarını, 
'""·. enleri ını· 'p kapıuı bı'zzat kendı'sı' k - d ıl ıkt ki Y '" r Vezir onagın an nas ç ı arını, e-

...._ ~. niçeri ocağından arkadaş aldıklarını, 
... _ ''• bu ah .:-oq? Sizi Y u? Bu ne haldir paşa· sarayın kapısını nasıl açtıklarını ve o 

sarııvdan luıcırmışlar, ferman sırada sililı sesi iı;itince nasıl kendisini 

Katalonya generalite reisi B. Kam
panis beynelmilel siyasi vaziyet ve bunun 
ispanya harbi üzerindeki tesirleri hak-

Na 
Barutla 

yapacağını merak 
edirorlı r 

İngiliz gazeteleri üç, dört gündenberı 
Alman iktı"'1t nazırı Dr. Şahtın radyo
da söylcdiğı nut 'l ' .tan şu cümleyi kari
katörıze ediyodar: 

- <Altın mı, bununla alakamız yok. 
Altınsız bir memleket neden yaşama
sın. Bize bugday lazımdır, demir Jl\. 
zımdır ve haı·uta ihtiyacımız var.> 
Şimdi lngiliz gazeteleri soruyor: 
-Buğdayı anladık ama, baruttan ne 

yapacal: acaba .. Muhakkak ki barut yal
nız ilmi tecrübelerde kullanılmaz. 

Dakikada dört çocuk 
Biliyor rnu~unuz Japonyada her daki .. 

icada dört çocuk doğar .. Bu, ayda 1 73 
bin doğun1 demektir. Sa1Uhiyet1i i~ta· 

tistikçilerin tahmınine ı:öre 1960 ta Ja
ponyanın yüz milyon ahalisi olacak ve 
1990 da ahalisi Amerika nufusuna mü-
savi gelecektir. Şunu da Ha.ve edelim ki 
Japonyanın büyüklüğü KaJiforniyanın 

yarıst kadardır .. 
En çok nufusu olan şehir beş buçuk 

milyon ahalisi olan Tokyodur .. Japon)'a .. 
da yüz binden fazla nufusu olan yirmi 
beş büyük şehir vardır. Fakat şehir hal· 
kı nufusun bir akalliyetidir. Avrupalının 
hilafına olarak Japon kır hayatını tercih 
ebncktedir. 

Yıldız nihayet ı,111 kol ayını 
evlenmekte buldu 

güzel bir sulh temenni edemeyiz.. ı. 

panyada elde ettilderi mevkileri mu
hafaza etmek istiyen ve bunları daha zi-. . 

kında cParis .. Soir> gazetesine şu beya- yade gcru1letcmiyccck1crini gören, ve 

natta bulunmuştur : hatta kaybetmekten korkan bazı dev-
- Ademi müdahale siyasetinin bo- ı letlerin statükoya müstenit bir sulh 

zukluklanndan doğan son beynelmilel 1 teklifine çalıştıklarını biliyoruz. 
siyasi buhran, Avrupa siyasetinin hayati cHalbuki biz ancak, yeni harplerin 
meselelerine gittikçe daha ziyade alB- müvellidi ol:ın emperyalist ve faşist mi

ka besliyen Katalon milleti tarafından litarizmine karşı cümhuriyet kudretinin 
ehemmiyetle takip edilmiştir. Biz Ka· tam zaferinden doğmuı bir sulhu kabul 
talonlar samimi ve derin bir ıekilde ba- edebiliriz. 
rışçıyız .. Eğer timdi harbediyorsak, cSahte ve mahlut bir oulh tehlikesi 
lspanyol sulhunun düşmanları tarafın- izale edilmedikçe silahlarımızı elden hı· 
dan yapılan kuvvet daTbcsi üzerine, rakmıyacağız ve vicdanımızla vazife his
Cümhuriyetin meşru idaresine karşı simizin verdjği azim ve kararla harbe 
ayaklananların isyanını ezmek iç.in bu- devam edeceğiz.> 
na mecbur kaldık. Dahili harp facialan· U:ZZXZZ.Z2Zl!:4i~l!IZ2Sl:::O'Xi!:.Z:Dlmli 

l nın yalnız genç delikanlılan değil. fa- Göz hekimi 
kat Bilbaoda olduğu gibi kadın ve ço-

cuklarla beraber bütün •İvil ahaliyi tch-, Mı't~at Orel ~ dit ~ltiğini gördük. 
«Gerçi Avrupa bugün daha sakin 

görünüyor ve buna müteşekkirim. Bu-
nunla beraber aldanmamalıdır.. Bizim 
nizam ve kanuna bağlılığımlZ ne derece 
sağlam olursa olsun, kendimiz için gelişi 

15 ağu•tosa kadar seyahatte bulu
nacağını arz eder .. 
a:: ... 

- -- ---- --
rım benim için canlarını bağışlamış 
mert, yiğit adamlardır. Ben de onlarm 
için canımı fedaya hazırım, arkadaşla
rım beni ayıltıp ta .. 

Derken Kösem Sultanın rengi atmış. 
tı. Burada Katırcıoğlunun sözünü kes. 
ti: 

- Beli sizin adamlarınız sizi sever 
biz dahi sizi severiz. Yeter ki devletit 
hayırlı bir Veziri, paşası ve sarayın 

dileğini yerine getiren bir beyi olasın 
l\iadamki sizi götürenler arkadasları· 
nızdı, onlar hakkında verilen iruun" fer
manı geri alınmıştır. Lalamız bunun Ü· 

zerine mukayyet olup, gerek sizin ve 
gerek arkadaşlarınızın hatırlarını hoş 

ederek birkaç gün eğlendirerek onları 
misafir ede! Var siz ve arkadaşlarınız 
selamet üzere olun! 

Katırcıoğlunun o geceki keııiı.zelik
ten açacağı şeyleri derhal kapatıp, ya. 
nından savdı. Onlar çıkınca Kösem sul· 
tan mırıldanıyordu: 

- Ahhh! güzel bir fırsat daha kaçtı 
Bir üçüncüsüne kalsın! 

Katırcıoğlu ile Sadriizam Murat ağ& 
görüşe. görüşe tekrar Vezir konağına 
vardılar. Murat ağa diyordu ki: 

- Paşa! sen etek öpmedin! 
- Kimin? 

- Bitmeıli -
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Mühim bir hadisesi •• 
Oldüren Hollyvood 

spor 
,, 

an Har ovun ölümünden sonra 
Doğanspor ve Uçok kulüplerindeki 
futbol asları yeni bir kulüp kuruya 
Teşebbüsü yapanlar çok hararetli görünüyorlar. Mak-

Jan Harlovun ölümü, tıp ilminin sa
'rih tabirlerle tnyin etmediği yakın se
beplere bağlıdır. Holivudun sarışın 

yıldız.ı stüdyoların hummasından do
ğan birçok ihtilfülardnn ölmüştür. Bu 
büyük hastalıktır ki, başta Rudolff 
Vnlentino olduJ:'U halde, bunca yıldız

ları tam gençlik yaşında ve şnn şöh
retin zirvesinde söndürmüştür. 
YAVAŞ YAVAŞ BOCAN ÖLÜM 
Hakikat zalimdir. 
Amerika sineması gözde artistleriyle 

yaşar. Gıdasını onların kanından aldı

ğını iddia etmek mübalağalı değildir. 
Filim sanayiinin artisleri bir ham 

madde, değiştirilecek bir madde gibi 
kullandığı malumdur. Onları kullanır, 

onlardan çekilebilecek şeyin azamisi
ni çeker, onların hissi, dramatik: veyn 
komik cmaddelerini> boşaltır, heye
can uyandırma iktidarlarını veya scks
appcl kudretlerini yıpratır. Kendilcrin
d n beldenccek bir şey kalmayınca da 
onlan ba.,ından atar ve bir daha gam
larını cekırez. 

Mesel· c;es: iz fılim saltanatının son
larına d ~ru, Holivudun rekabetlerin
den korkmaga başladı Avrupa vedet
Jcrınµı na ıl kendine çekip iki üç !ilim 
içinde yıprattığı hatırlardadır. Artis
Jer bund n sonra doğdukl.u-ı Avrupaya 
done dursunlar. Artık korkulacak ta-
rafları k: lmnzdı. SinC'ma piyasasmın 
en yüksek fiatlerine yükseltildikten son
:ra kıymetsiz olarak inde ediliyorlar· 
dı. Kendilerini muhafaza eden yıldız

Jar bile, görünüsc rajmen, daha talili 
degillerdir Bir Greta Garba, bir Mar
kn Dictrich, bir Jruı Kravford ve dnha 
dün bir Jon Harlov, cBüyük Rahibe
len adı Yerilen bu miistcsna ~ ıldızlar 
bile fimirlC'ri o1an sinema ilahının eği1-

rnPz ka'dC'lerinn U.bidirler. O ilah ki, 
uguruno, dünyanın her tarnfında bin
lerce mabcdler inşa edilmiştir. 

Her şeyden c>vvel iş! Senarist ve me
töransenlerin icat ettikleri chakikatin> 
heveslerine uymak. Sonra, ! lim bittiği 
V<' muvaffaloycti için yaratılan hayali 
§ahsiyet terkcdildiği zaman bile, top 
yekön hakikatle, herkesin hnkikatiyle 
yeniden temas hakkını bulmamak.. 

Stüdyodan uzak olduk1arı vakit bile 
bu artistler hlll!t sinemanın esiridirler. 
«endam> la:rını rnuhafnza etmek, crc
}im> lerine riayet etmek, elbiseleri için 
mukavele şartlarına riayet eylemek la
mmdır. 

Yıldızlar, güzel kokulu izleri üzerin
de yalnız 'beya--z perdede yarattıkları 

rollerin heyulfısını arkalarından siiriik
Jemekle knlmazlar, bu <eşleri> daima 
ycmlanndadır. Yani etten ve kandan 

satları kuvvetli bir takım meydana getirmektir 
hasında atılmış bir adım yoktur ..• 
Teşebbüs üzerinde işlenmektedir. 

Söylenilenlere göre yeni futbol 
kulübünün kadrosunda aşağıdaki 
as oyuncular bulunacaktır : 

Cemil, Sait, Nurullah, Adil, Na
mık, Adnan, Enver, Hakkı, Fuat, 
Nijat, Fethi, Zihni .• 
Yukarıda sayılan on iki oyuncunun 

hepsi de bu teşebbüsten haberdar 
değillerdir.. Bize bunları anlatan 
sporcu şunları ilave etmiştir : 

- Maksadımız lzmirde dört 
kuvvetli takımın faaliyete geçmesi 
ve senelerden beri çok çalışmayle 
f zmirin hak ettiği neticeleri elde 
etmesidir. Bu sene Tükiyenin en ~ 
kuvvetli takımlariyle karşılaştık •• 
Hepsini de gördük. ikişer karşılaş
manın bizde bıraktığı intiba kuv
vetlidir •. Bu itibarladır ki bu teşeb-

Doğanspordan B. Hakkı hüsün muvaffak olmasını istiyoruz. Vçoktap. B, Sait 
Dün koskocaman bir spor hadi- Evvela Tük.iyede mevcut bü- tahakkuku halinde gerek Üçok ve 

sesi lzmirin futbol asları arasında tün takımları mağlup edeceğiz ..•• Jgerek Doğanspor kulüpleri cidden 
münakaşa edilip duruyordu. Ha- Ondan sonra da ecnebi temaslar ya- ı müşkül bir vaziyet karşısında ka· 
ber cidden caziptir. Yahut ta 7..ahi- pacağız .. Senenin on ayında maç labilirler .• Bu itibarla yapılan teşeb
ren böyle zannedilecektir. Kulağı- yaparak daimi surette antrenmanlı büsü zamansız bulduğumuzu be· 
mıza kadar gelen haberin mahiyeti bulunacağız.. lirtmekten kendimizi alamıyoruz. 
fUdur : Şimdiki halde bizim Doğanspor İşin bir de oyuncuları alakadar 

Doğanspor ve Üçok takımların- ve Üçok takımlannda doldurduğu· eden, haklı tarafı vardır. Yeni ku· 
daki futbol aslan bir araya gelerek muz yerler için oyuncu yetişemez.. lüplerin kongreleri yapılırken bu 
Tür1tiyenin en ku...;vetli on birini Bir çok oyuncular, sırf takımda yer nokta da ehemmiyetle gözden geçi· 
teşkil etmeğe teşebbüs etmişler .•.• almadıkları için oynamıyorlar .• Biz rilmelidi.r .. 
Bu takımın dört ihtiyat oyuncusu çekilince hepsi de eski mevkilerini Oyuncularla idareciler arasında 
bulunacak.. Yan profesyonel vazi- elde edecek ve ·yeni oyuncular ye- uzun zamandan beri devam eden 
yette maçlar yapmağa başlıyacak- tisecek.. bir ahenksizlik vardır. Bu ahenk
mış.. Bunlar aralarında görüşmüş- J Arkada§larÜnızm hepsi bu teşeb-1 sizlik daha eski kulüpler zamanın• 
Jer, hususi konuşmalar yapmışlar. büsümüzden haberdar değildir .••. da başlamış ve devam edip durmuş· 
Teşebbüsleri ciddi imiş.. Yakında Ancak hatırımızı kırmıyacaklarını tur •. 
kendilerine bir reis bularak derhal tahmin ederiz. Şimdi bize baş ola· Yeni kui.ilbün teşkili münasebeti· 
faaliyete geçeceklermiş.. cak bir reise ihtiyacımız vardır. le temas ettiğimiz oyuncular, ida• *** *** recilerden şikayetlerini meydana 

Yazış tarzımıza bakarak sakin itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki vurdular .• Oyuncuların asıl şikayet .. 
. . yanlış anlaşılmasın. Biz bu haberi tanınmış futbolcuların bu teşeb-peri spor işlerindeki müphemiyettir. 

Marlen Dıetrıch ... L b .. 1 · h ·· h ] j · M.11" K·· 1 b.t · t' K aldıktan sonra alMadarlarla temas us erı, enuz ızını a mıyan zrnır . ı ı ume maç arı ı mış ır. u~ 
unsurlar ayni neticeyi tevlit için birle- muştu • • d L - -1 k b' fik. d 1 ı J • r ı· · k · · ·d 

b. 
b '" kild ld.. ettik. Fikirlerini ve teşebbüslerini aporu ıçın e ocs enece ır ır e-t üp en ıaa ıyete geçırme ıçın cı .. 

§İr. İntizamsız bir hassasiyet.. Bar ara Lamar en ta u şe e ö u • ik Ş l .. - dik - ·1d · B h fta D - k d" db · 1 } l.. d r Öy 
Ahlakçılar tarafından bilmem ne gi- denecektir. Fakat unutmamalıdır ki öğrenmek ısted •. un arı OgTen : g~ ır .. h u a B ' oJankpor Yongre- 1 ı ~e .ır e:cı~ ınmask. hım f ı ıJ· ; 

bi bir tefc$\ihün ni~esi sayılan Arne- güzel artist ilk önce çok mahrumiyet- ! Ku~ağımıza kadar du:>::':1rula~ ... h~-. alı yapı y~r.. unlu. çok. veed k~- e kta tmı~-- ıyoruz 1 ı u . k ?e 

1 
k . D 

1 
F . b ksı 'O her yciJan veya yanlış degıl.. Bılakıs ar apor ~ongre erı ta ıp ece tır. no sanı, IJQ.Ll oyuncu arı yem u UJ>" 

rik;:ı artislerinin hissi devamsızlığı ha- eilrA~~- mışfilmive. dug as aır ~~hr n •kaç hakikattir. Böyle bir teşebbüs vardır. En kıymetli futbol yıldızlannın ler kurma te§ebbüslerine kadar sü .. 
kikatte bu bozuluşun bir neticesidir. s cu~or> n e şan ve şo ete • M k l k dı D · k ı·· 1 · te k d k b .. b.. ..ki · tir 
ıki !1·1ım· ar:'"''ında ·"-ıc:ıyorlnr. Evl"- vuştuktan sonra da yıpranırcasına ça .. w üna aşası #'L.y~pı mkıma ita rd.. o- Ytün.~nı u up eı~ı b. rkeı·~re t ufa du- ruDe~ışı· v· :.1· . . • ler·n·ı hı·· 

....., ""'' "$ .. -

1 
ganspor ve \J\-01' ta arın a mev- ayrı gaye ı ır u up e ra ın a eger ı anınızın spor ış ı r, 

niyorlar. Ne kadar devam edebileceği !§;ıştır.Ad . ak beti b. misaldir cut en kuvvetli futbol asları bir lbirleprieleri ve bir futbol kulübü ,an Önce yoluna koyacağı şüphesiz ... 
ileride görülecektir. ene orenın 1 ır • } k T"k' · k kurmaları pek erken yapılmıcı bir d·r 

Lil şehrinde doğmuştu. Seyyar bir sirk araya ge ere u ıyednın en uvk· bb.. .~ s·· l b. byb.. .. ı . Se ih N 
On seneden az zaman içinde üç de- h.b. . k d B b d vetli takımını mey ana getirme teşe ustur.. ov e ır tcşe usun m azım 

sa ı ının ızıy ı. a asının yanın a !!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!""""!!'!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!~~'!!""""~!!!!!!'!!"""""""""''!!""""~~...,..--'!!"""""""'!"'!!""""~!!!!!!!!!~.., 
Ca evlenen Jan Harlovun mncerası di- canbaz dmısı öğrenm· ti. Bö lece Foli arzusundadırlar .. Henüz faaliyet aa-
ğer birçok yıldızlarınkine benzer. Ar- ış Y 1 ......................................... . 

Berjere girebildi. Harp esnasında has- yaptı. 
ta bakıcı oldu. Mütarekeden sonra Ame- tık önce istihkar edilmiş Greta Gar
rik;:ıya gitti ve sinemacılığ;:ı girdi. cBü- bo sarışın ve büyük yıldız oldu, :tıahi 
yük resmi geçit> in baş artisti olduğu ha- kadın, elzem olan, yerine başkası ge-
tırlardodır. 1 çirilemiyen artist mertebesine yüksel-

1927 de bir karfırtınası ortasında di. 

fleyecanlı bir maç 

Y ıldırımspor takımı Ma
şampiyonu oldu • 

nısa bir filim çevirirken bronşide yakalan- Bilakis -bir altın köprü vazifesini gö
dı. Hastalığı müzmin bir bronşit ve ve- ren- Stiller terkedildi. Mücadeleden bı· 
reme döndü. Rene Adore 1933 de Ka- karak lsveçe döndü. Greta onu takip 
liforniyada Sunland sanatoryomunda etmedi. Doğduğu memlekette yalnız ka- J4nnüıa, (Hususi) - Vilayetimizde yegane golünü Sakarya kalesine tıktı 
öldü. ~rçekten sinema kurbanı oldu. lınca öldü. ·büyük bir alaka ile takip edilen lik,Mütevaı.in cereyan eden oyunun ilk 

. ELEMLl HtKA YELER Çok muhtemel ki, kederden.. <maçlarının en heyecanlısı olan :<ı~dı: devresi bu şekilde bitti, 
Bırkaç ay evvel, sevilmiş bir kame- Rakibi Holivud onu öldürmüştü. .nmspor ve Sakarya arasındaki ık.incı İkinci devrede Sakaryn bütün mev• 

di artisti olan Mari Prevostun ölümü CANLI CFSETLER devre lik maçı üç bini mütecaviz bir cudiyetiyle gol peşinde dolaştı ise de 
öı,'renildi. Metöransanler artık ODU ölenler var. 1eyirci kütlesi önünde yapıldı. Yıldırım defans h;:ıttı buna mani ola-. 
kullanmıyorlardı. Zira şi.şmanlamı.ştı. Fakat kaybolanlar, yuvarlananlar da Sakarya hariçten gelen yedi oyun- rak oyun ı . O Yıldırım lehine netice. 
Tekrar «endamına> kavuşmak için ar- var. cusunu takıma sokarak kat'ı bir gali- lendi. 
tık yemek yemiyordu. Nevrasıeniye, cNaviga.tor> da o kadar sevinç yara- biyet temin etmek düşüncesiyle çok Yıld.ınmspor lik maçlarında hiç mağ .. 
sonra alkolizme düştü. tan Bust.cr Keaton şimdi zaruret için- kuvvetli bir kadro ile sah.aya çıkml§tı. lup olmadan ve 12 puvanla Gediz böl .. 

Mabel Normand, arlonun ilk par- dedir. Talie kavuşmuştu, fakat tali ve Yıldınm takımı ise genç ve eqerjik 
d gesi şampiyonluğunu kazanmıştır. öbür 

tönerlerinden biri idi. Holivudun en servet k~ndisine ihanet etti. tçmeğe kadroıııunu muhafaza ediyor u. 
çok şöhret kazandırdığı bir artistti. Ken- 1 k.oyulm~tu. Nihayet bir hastaneye Oyuna .saat 17 ,15 de öğretmen B. baha Sakarya ve Salihli ilcincilik için 
disini kıskandıla:r, güçlükler çıkardılal", atıldı. Tabyanın hakemliğinde başlandı. Ta- çarp~~caklardır. ~ 
rezaleUi işlere karıştırdılar. 1930 da Başlarında uil bir harekete daima raftaıiarının teşvikiyle her iki takım Neticeyi bildireyim: 
bir sanatoryumda öldü. Çoktanberi on- aazır olan Jan Harlov olduğu halde çok dUtkaUi ve süratli bir oyun oynu- Yıldırım: maç adedi 4, galip 4, mağ~ 
dan bahsedilmiyordu. Telma Todun fe .. dostları yardım etmek istediler. Ve- yorlardı. Topun aıeyri güç takip edili- lup O, berabere O, yediği gol 1, attı~ 
et ölümü çok uzak olmadığı için daha karla reddetti ve cazı filimlerde en.,. yor. Sakaryalılar seri ve kombine bir gol 7, puvan 12. 
unutulmamıştır. Eski bir muallime olan 1 ğı ifleri kabul etti. vaziyette akın yapıyorlar. LJikin Yıl- Salihli: maç adedi 3, galip O, mağ· 
Telma Tod sinemada muvafiak olmuş- Şimdi tekrar yıldız ~eouine )JıiUa- dmm defans hattının yerinde müda- lfıp 2, berabere 1, yediği gol 4, attı~ 
tu. Otomobilinde öldürüldü. Ganges- seleceği söyleniyor. Jıale)eri bir netice verdirmiyor. Bu sı- go JO, puvan 4. 

Grcta Garba ter cinayeti mi? Kıskanç bir aşıkın in- Bilinir mi ki? rada •ğdan sola soldan ortaya inkişaf Sakarya: maç adedi 3, galip O, maı} 
.kadın, hevesleri, ihtirasları, arzuları tist bir kocaya varırken samimiyeti tikamı mı? Hala bilinmiyor. Mary Pikfordun ilk zevci <>ven eden bir Yıldırım akınında orta muha- lilp 2, berabere 1, yediği gol 3, attığı 
kendisine 1-as olan kadın prodyuserle- tamdı. Fakat Jan ayrılış talebinde bu- Mary Pikfordun kız kardeşi Jak he- Moore harpten evvel çok itibarlı bir cim Hüsnü bekleri atlatarak oyunun gol 1, puvan 4. 
rin ve ilan sanayiinin icat ettikleri, hol- lunurkcn de daha samimi değildi. yecanlı bir hayat sürerdi. ~k kederleri artistti. Sonra gittikçe görülmez oldu. 
ka tanıttıkl;:ırı kadının peşindedir. Ya- Fakat Holivud işkence etmekle· ve vardı. Bunların hepsi sinemacı mes- Hayal sukutu onu alkolizme dUfürdU. 
ni, sinemada varidat temin ed~ luıyal, yıpratmakla kalmaz. öldürür de, filim leğinin hediyeleri idi. Bir sinir hastalı- Şimdi bir ümarhanededir. 
hakiki canlı mahluku tahakkilmü al- şehrinin kurbanları sayılmakla bitmez. ğından öldü. .. . • . . , . . . . . ... •.• •.• • .• ••. ••• ••• • .. 
tında tutmaktadır. tş esnnsında çıkan kazalarda ölenleri Ve işte sinemanın en elemli bir hild- Sonra ne oldukları bilinmiyen di-

ACIKLI BtR LiSTE bırakalım: Judit Alen geçen şubat tuğ- yesi.. ğerleri vardır: Dünün büyük yıldızla:rı 
Böyle bır ukllın> içinde yıldızların yanları sırasında bir filim çevirirken İsveç filminin en ince yaratıcıların- iken bugün adsız halk arasına karışan-

hissi hayatı zaruri olarak tahavvüle uğ- boğuldu. Murno cTabur> filminin ilk dan biri olan metöransen Moris Stiller lar. Fakat bilhassa Holivudun serabına 
rar. Tekellüm veya tavırla ifadesi ar- temsiline giderken otomobilinin vola- bir gün Greta Gustafson adını taşıyan tutulup koşan, fakat hiç bir zaman mu
tist hayatının esası olan hisler esas nında öldü. Fakat biz, bir hastalık ne- genç bir esmer güzelini keşfetti. cGas- vaffak olamıyanlar var. Bunlar ya fi. 
kıymetlerinin samimiyetini biraz kay- ticesinde öldükleri halde, defin ruhsat- ta efsanesi> filminde ona baş rolü ve- güranlık yapanların sayısını çoğalt
bederlcr. Stüdyoda birçok roller oyna- nameleri üzerine «Sinema tarafından rerek kendisini bir artist yaptı ve Gre- mış, yahut ötede beride garson olmuş
makla iktifa etmiyerek <ticari şahsiye- öldürülmüştür.> kaydı ilave edilebile- ta Garba adını verdi. Artist, onun sa- lordır. 

tini> korumak için hoyntta da başk;:ı bir ccklerdcn bahsediyoruz. yesinde, «Sevinçsiz yob filminde ken- Bunların bir çoğu hayal sukutun-
:rol oynayan bir kadın zaruri olarak ha- Rudoli Valentino bir apandisit buh- dini gösterdi. dan sonra yaşamamışlardır. 
Jtlkat ve hayali birbirine karl§tınr ve ranından gitti. Resmen doğrudur bu.. Amerikalı filim direktörleri Stilleri Holivud her mertebede artistleri ve 
hakiki bir vaziyet karşısında da, bir Fakat sinemacılık sanatına ait cderu- hizmetlerine aldılar. Stiller parlattığı artist heveskArlarını öldürür. 
senaryo vaziyetinde imiş gibi, muka- nb kederler mukavemet kudretini sars- yıldız Gretayı da beraber almalarını • . . . . . ... •. . • . . ••. • . • . .. • .. ••• ••• • .. 
belede bulunur. mıştı. Tenkit hakkını iftira ve zem hak- şart koştu. Diğerleri mırınkırın ede- Lükse, cazibeye, maceraya ve usul 
Şunu da ilave ediniz ki ezici bir iş kı sayan gazetecilerin hücumlan da rck kabul ettiler. tki dost Arnerikaya altına alınmış aşka susamış binlerce 

7ıldıza kendi kalp işlerini yoluna koy- onu müteessir etmişti. Niha,yct. Witun gittiler. gözlere hayal dağıtan makine i§te bö)'-
mak i in k 

Otomobil Karoseri 
imalithanesi açıldı 

Avrupanın 1937 - 1938 ydı 
bilinde konfor tabi otobüs, 
karoseriler yapılmaktadır. 

ıçın haz1rlanmış modeller da
tenezzüh •e kamyonlar için 

MUTEHASSIS 
Budapeıte TaknoloGı mektebinden mezun ATILLA 

ARAL olup atölye tamamile en modern makinalarla tecbiz 
edllmittir. 

itte metanet ve zarafet olmakla beraber, fiatler gayet 
ehYendir. işler gününde teslim edilir. Bir defa tecrübe kAfidir. 

Adres: ALSANCAK ŞEHİTLER CADDESİ No. 107 
TELEFON: 3345 



FAVSTA 
IZMlR BELEDttF.SINDEN ı 

1 - Beher kilosu üç buçuk 
kuruştan dart bin iki yüz yet• 
miş Jira bedeli muhammente 

----------·------ başkcit p: kteki şartname veç-
\ Y ,zan: Mlşel Zeval o h ile yüı virmi iki bin k ilo arp:ı 

•
1

•·-----'--------------m:lıi~•' 2 - 7 - 937 Cuma ~ünii cı~at -39-
ba~:ıın ne duruyorsun? ... > Biçare Luizon, Saizomaya elini uzattı: 
\>ar. An 8Cnde bUyük bir sıkıntı eseri - Söylediğine dikkat et .. Sana fcna-

1 
~ ... ~ıkın korkunç nazarları altında lığı dokunacak. 
sııçıa;'ıı Yemin ediyor: cBabacığım ak Rojo cAla!. .• Ağzını seveyim ... > diye 
edel'i ınıı.~· · • İncilin.. . "O zerine yemin homurdandı. 1 
tok ın ki burada benden başka kimse Birçok fahişe ve hırsızlar h.iikballeri 

z'" > hakkındaki sözleri titriye, titriye dinle-
tın~allı ~~ın yüzü gülüyor_. Kı- diler. Kısa, kısa cümlelerle herkt"·in is
tıalı af dilıyor ... Kızı ise işlediği gü- tik halini anlatan Saizoma hırsızlard:ı.n 
tıı, ~disi için foluket doğuracağı- birine de «S~n asılacaksın. . . <l:?cl'.> !ı::-
l'ek b • belfilar sürükliycceğinl bile- rif sapsarı kesildi Babasiyle karcleşh!ri 

1 
Lu· una lllanıırak titriyor. de bu yolda can vermişlerdi 
_ !~n Yine bağırdı: Sıra Rojoya gelince ona da şunları 

c..avaUı k ı ö 1 di ~ ız.... s ye : 

le di· ın. SUstu. Diğer bir fahişe ses- - Senin kanın akacak. Dikkat el 
n. · Senin hançerinden daha büyük bir kı- ı 
~ daha neler oldu... lınç hayatına son verecek. 

;ıft ... akat Sal.,n-an kaf d b" "'k - Yalan söyliyorsun. İyi bak. Alda-~~iklr ......,... ın asın a uyu 

1 
kler husule gelmişti. tlave etti: nıyorsun ... 

ı..:-- liapİshanede kendi nefsime baka, - Ben hakikati söyledim. 
'""«.\ diğer} • • . - Pariste benim hançerimin üstiine 
oı....._ eruun vıcdanını ruhunu, . :_ı_tı._. 
ch:'Ullak tetkik etmek ikti~ hasıl ol- çıkacak hır kılınç bulunmasının ı.ııU\.Uıu I 

· :Saylar . yoktur. 
~i bu· ... Bayanlar .. . Çıngene her Herif bunları söylerken yumruğunu 
~ ır. Ilerşeyl görilr •.• İstikbal ... siddetle masaya indirdi. Ortalık sarsıl- I 
likhaıdlıaıarında keşfedilmiştir. Kim is- d.L Saizoma ısrarla ilave etti: 
~lleen ~aber almak istiyorsa meşhur - Sana kanın akacak diyorum. 

:a Saizoınaya falını baktırmalıdır. - Rojo fazla içmişti. Ç ingenenin ga-
l'af~n sÖzler kendisine Belgoder ta- ipten şu suretle haber veri'i onu hidde-

1 
lt:u~ b· ezberletilmiştl Fahişenin biri tinden çıldırtmıştı. Birdenbire sarardı. 
ha~~ karar, biraz da korku içinde Küfürler savurdu. Yüzünden alevler 
- :a~ 1 saçmıya ba,ladı. Ayağa kalktL Çinge-
Satıo n." · Ben... neyi kolundan yakaladı ve homurdan-
- lJ rna kadının avucunu okudu: dı: 

~t ... zun rnUddet ynşayacaksın. Fa- - Felaket deli karı... Simdi söylP.di-.. e 2.P....~· 
sın_ --t>lll ve ne de mesut olacak- "'..rin sözil geri almaz, yalan söylediğini 

F'ahişe ikrar etmezsen ben seniil o, pis kanını 
_ L.1n seslendi: .,imdi şuraya dökeceğim. O zaman ba.ş· I 

il~ ha et! .•• Çingene, bana birkaç se. ka birisine felaket haberi ulaştırmağa 
\ıe~ Yata mukabil biraz da servet muktedir olamıyacaksın. 

on altıda nçık e1 · cıi tme ile ih"''e 
erJ= 1~ce1 tir. f .. tir:tk için i ç y iiz 

fT'UV:l'· '·:l~ f .. ..,j.,~t m ::ı '·1ın .. ı ı 

vey~ Pan' A tem"nıt• me1c ~11hı1 

ile söy'ent-n j!Ün ve saatte 
enr;";mene "e! nir. 

2 - Rf>h'"" t,;•n .. ,1 i;ç ku
.. n .... .., i,. J..:" ik: ''"' f., .. t. t: .. ::ı 
1 . ... ,1,. ·: '""ı, .. .,.,'" .. "''.. ı, ..... ı . ., , ,,_ 

lik•,.ki c:arh~:lmP vpç' ; ı,. ., ;;'t 

ıu•ki,; " :" 1,i!o '·~·,., ~n:Y hv 

keoeil-i 2 - 7 - 937 f"ıım" ,..:;n;j 
!lıtat on a'hrtı:t acı'< elcııiltrne 
j1,. i h::ı'e t>d:ı,.""''cfr. f&ıtir;1c 
iri., ilci viı., Jp .. •ı: ic •: .. ~1,•,. 

,,..,,.,~' · ' · :-" tp.,,:n~~ ,.... .. t.ı..,n.,,1 
veva R:ı"lo, •P ..... .,.,... .,,,.,.,.,,"·• 
i'e .. ;)ı·'P.,e" ";;" v• ·~.,He 

er,..~m,..,e "f'1: ":,.. 

3 -K "r•ıva'·~ +r:tmvav h~'-·
van'arı için hehfl>r J..:•ocıu iiç 
huçuk kuruştan b•n clört vi1'Z 
Jir,. hf!r1eli muhammen1~ kırk 
bin kilo arpa h"~ k:\t:"'i'·t .. ~i 
ıı=ATtname .,eçhile 2 - 7 • 937 
Cuma niini\ «ıaat on a•tt~a 
açık ek~:ıtme ile ih:1 e edi'e-
C'ekt:r. fc;fratc için yi\z ~e, 
liralık muvakkat temittat mak
buzu veya Banka teminat 
mektubu i!e !Öylenen gün ve 
sıu:ttte e"cümf'ne ~elinir • 

4 - Karşıyaka tramvay hav-
van'an ıçın beher kilosu üç 
kuruştan Jıin elli lira bedeli 
mubammen!e otuz be, bin ki'o 
ka'ın buğday kepeqi baş ka-~in? -, - BitmeJi 

MEYVA TUZU 
, tiplikteki ~artname veçhile 2 -

7 - 937 Cuma günü saat on 
altıda açık ekıiltme ile ihale 
edilecektir. işti ralt için yetmjş 

E:tı h 
l•ta 

0

~ nıeyya luıudur. Jnkıbaıı def eder. Mide, bağrsak, 
cıgetden n:iH~veJlit u.hatsırlıklım C:nler. Hazmı kolaylaştırır. 

ln~iliz Kanıuk eczanesi Beyo2Ju • Istanbul 

• = l 
Şi~~gutlu Urganlı ılıcaları açıldı 

•lıcaıa~ı~e ~~dar binlerce has~aların şifa bulduğu Urganlı 
llıcaf ugunden itibaren açı ldı. 

fllüşterj~r . e~ki müsteciri Rüstem tarafından işfeWmekte ve 
fotu \'t erı~ her türlü istirahatleri temin edilerek bütün 1'on· 
tltiriftni ~~ır tertibatı ikmal ettirilmiş, asri bir şekle ifrağ 

Beıe ~ ır. 
C~lbett~~Ye tarafından lstanbu!dan Gülbane hastanesinden 
~ltitile~rılen doktor Nüzhet Şakir tarafından bizzat tah!il 
~~ RÖtül s~arında yüzde bir buçuk radyonaktevite bulundu· 
~Ştir. ~uş ve suyun nefaset ve 'fas' ba rapor tasdik edil
~obrek ~lhnssa esli:idenberi tecrübelerle sabit olan mide, 
e llesa ~o cıl~, çıban, mayasıl, kum, romatizma gibi ve bil· 
ı tı. son t cugu ~lmıyan kad10rarm şifa bulduğu bu ılıcalar 
ı:r111e teİrekkıvat ve nezafetini göstermekle sayan müşteri-

tıtıı •c ;rar ilan eder. Gelen müşterilerin memnun olacak
~klarıı:ıı b·cn_I~ ?elenlerin Posta araba!annı istasyonda bula-

ıldırırım. Müsteciri: Rüstem 

dol< uz l i ralık muvakkat teminat 
makbuzu veya Banka terninat 
me ktubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene ~elinir. 

5 - Karşıyaka temizlık hay
vanları için beher kilosu üç 
bu~uk kuruştan beş yüz; yir 
'mi beş lira bedeli muhammenre 
on beş bin kilo arpa baş ka
t 'plikteki sartname veçhilc 
2 - 7 - 937 Cuma günü saat 
on altıda açık eksiltme ihn'e 
edilecektir. iştirak için otuz 
dokuz buçuk liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
giio ve saatte encümene 
gelinir. 

6 - Karşıyaka temizlik hay· 
vanları için beher kilosu üç 
kuruştan dört yüz elli lira be· 
deli muhammenle oo beş bin 
kilo kaim buğday kepeği baş 
katiplildeki şartname veçlıile 
2 - 7 - 937 Cuma günü saat 
o n altıda açık eksiltme ile 
ihale ediJecektir. iştirak için 
otuz dört liralık muvakkat te• 
m.nat makbuzu ile söylenen 
gün ve aaatte encümene ge· 
Jınir. 

17-20-23-26 (1951) 1085 
1 - Bayındırlık sahasında 

Tevfik Rüştü Aras bul.arın· 
da Montrö meydanından 
itibaren iki yüz metre 
uzuoiuğunda lağım yapılması 
işi 9 .. 7.937 Cuma günü saat 
on altıda açık eksiltme ile ihale 
edileceldir. işin keşif bedeli bin 
dört yüz liradır. Keşif, şartoa· 
me ve planı yedi kuruş muka· 
bilinde baş mühendislikten sa
tılır. iştirak için yüz beş lira· 
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en• 
cümcne gelinir. 

2 - Parklara konulmak 
üzere beheri oo üç lira seksen 
yedi lrnruştan iki bin seksen 
lira elli kuruş bedeli keşifle 
yüz elli adet kanape yaptıra· 
lacahtır.Açık eksiltme ile ihalesi 
9-7-937 Cuma günü saat on 
altıdadır. Keşif, şartname ve 
planı baş mühendislikten be
delsiz olarak verilir. iştirak için 
yüz elli altı liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
t~minat mektubu ile söylenen 
gün ve seatte encümene geli· 
nir, 

23-26-30-3 2034 (1134) 

Emlak ve ~ytam Bankasından~ 
Esaı No. Yeri 

352-353 Osmaniye caddesi 
No.ıu 
53 
55·12 
111 
53l 

Nev'i 
dük kin 
Oda 

Depozitoıu T.L 

Kızlar ağası hanı 
Karataş ls'abane caddesi 

350 
583 

11 3 
390 
728 

1130 

Üçiincü su taniye M. Hacı Ali sokak 
A lsancak Mesudiye M. Zade sokak 

" Birinci Kordon 

3 6 
313 

11 , 7 

K3rşıya1< a A aybey Mithat paşa sokak 
Yolbt:destam Servı li baa 

1117 
C.No: 

" Biday~t • 
Bahribaba parkı karşıs nda 
Karşıyaka Alaybey 

103-2 Büyiik tuhafiyeciler 
52·3 lk 'nci S ı.ileymaniye Nezaket sokAk 

211 Karşı yal!a Ba1ıarıye Mektep sokak 
55-1.55·4 lkınci kordon 

1 Gıızifer Mah. Kemer sokak 
72-1 Kestelli Mab. Kestelli sokak 
20 Küçük tuhafiyeciler 
73-1 Karşıyaka Alaybey Günaydın sokak 
79-7 Yeni tubafiyeciJer 
11 Küçük ,. 
205 Daral?'aç Mukaddes Mezarsokak 

221· l Reşadiye Nuri bey sokak 
77 Karşıyaka Reşadıye 

56· 7 Birinci kordon 
55-5 ikinci .. 

56-6 Birinci kordon 
56-lO ikinci .. 
251 lımır Selitinoğlu Mah. Mlleııin zade S. 
244 Göztf'pe Şakirbey sokak 
248 Karşıyaka Babarive Mah. Yeminipa,a S. 
249 Fatih mahalles nde 
250 Şabanzade mahallesinde 

121-1 
109 
169 
127·1 
134·2 
145 
121 

MANiSA 
Saray Mab. Üzümpa:ıan sokak 
Sultaniye M. Hatuniye sokak 
Karşıyaka Mab. Karakulak sokak 
Saray mahallesi Çayferah sokak 
Camiıkebir mahallesinde 
Aleybey Mal~: Hendekkahve sokak 
Saray Mah. Uzümpaıarı sokak 

AY D 1 N 

13 
488-332 
137 
55-10 
83· 11 
84 85 
13-17 

106 
2 
8 

66 
4q 

101 
20 
23 
18-51 
6 

40 
8 

21 
9 1 

55 3 
9 

53 
50 

11,13,15 
15 
57 
15 

13 

23 

Ev 

" 
" 
" 
" dükkan 

Ma aıa 
dükkan 
Ev 

Mağaza 
Ev 

" 
d kkan 
Ev 

" dük kin 
Ev 
dükkan 

.. 
Ev 

" 
" dük kin 

" 
dükkan 

• 
ev 

" 
" .. 

dükl<an 
ev 
,, 
.. 
.. 
" dükkan 

• 

2J,00 
1.80 
6,30 
7,20 

32.40 
94,50 
9,-
9.75 

18,03 
14 40 
18,-

5,40 
10,80 
24,30 

105,-
14,40 
23.40 

3.60 
13,50 
6,30 
3,60 

14.40 
21,60 
31,50 
19,80 
30-• 
52,50 
45 
4 

100 
16 
12 
30 

15 
24,30 
25,20 
18.00 
16.20 
9,-

12,00 

163 Köprülü mab. ln~nn cadde<11i ev 156,00 
99 Keçeciler Hurşidiye Ma. Şükran sokak 22 dükkan 66.-

lıahah yukarıda yazılı gayrimenkullerin .kiralan 5.7.1937 Pazartesi günti ihalesi yapılma'-. 
üzere artırmaya konulmuştur. istekli o~anlarıo hizalarında yazıh Depozitoyu Veznemize yatırarak 
artırmaya girmeleri ilan olunur. 

lzmir Birinci İcra memurfu· 
ğundan : 

Safiyenin Ahmelten alacağı 
olan paranın temini tahsili zım· 
mnda bay Ahmedin tahta hac
ze alman Bayraklı Bornova 
caddesinde mülkiyeti bulunan 
ve içinde elektrik tesisat: ol-
madığı için belediy~ce i~!etil
mesi m~n olunan ve halen ka
palı bulunan üç hissede bir 
h 'ssesi borçluya ait ve tamam 
1500 lira kıymeti muha:nmeneli 
ve içinde odası bala ve suyu 
mi' ştemil fmn 29 - 7 - 93i tari
hine müsadif perşembe günü 
saat 11 de nçık artırma sure
tife sat.lığa çıkanlacaktır. 

Bu artırmada satış bedeli 
muhammen kıymetin yüzde 75 
ni bulmadığı takdirde en çok 
artıran isteklisinin teabbüdü 
baki kalmak suretile satış on 
beş gün daha uzatılarak ikinci 
artırma 13 - 8 - 937 tarihine 
müsadif cuma günü saat 11 de 
yapılacaktır. Bu artırmada da
hi satış bedeli muhammen kıy
metin yüzde 75 ni bulmadığı 
takdirde en çok artıran istek
lisi üzerine ihale ohınacaktır. 
işbu gayri menkul Ü?erinde 
her hangi bir şekilde hali ta
lebinde bulunan işbu ilinm ta• 
tihi neşrinden itibaren yirmi 
gün zarfında ellerindeki vesa• 
ikle birlikte dairemize müraca
atları lfızımdır. Aksi takd ırde 
hakları tapu sicilife sabit o'mı· 
yanlar paraların payJaşmasm
dan hariç bırakılacaklardır. 
Artırma peşin para ile o!up 
ta lip!erin pey akçesini veya 
miUi banka itibar mektubunu 
hamil bulunması lazımdır. Yüz
de 2.5 d c llaliye müşteriye ait
tir. Müterakim vergi tanzifiye 
ve tenviriyeden olan belediye 
rusumu artırma bedelinden ten· 
ı.il olunur. Şartname 9 - 7 - 937 
tarihinden itibaren herkese 
açık bulundurulacaktır. Talip· 
ferin lzmir Birinci icra daire· 
sinin 937 - 4259 dosyasına ve
ya icra muavinine müracaatları 
lüzumu ilan olunur. 

2021 (1129) 

23-29 (1131) 2030 

IELYİ 
.BULUNJ1AYAN EV KASASI .... 

-
(5 SENE GARAHTl1 

Mikrop hırsı.daft Daha korkuludur~ 

Paranızı kasada snkladıf:ınız ctbL 

.~flfecek!orlnlzi d .. 1 

•otuk hava dolaplarında muhafa:a edinlL 

tkl defa aı: ı.,.tcmekr~ 
!aynı randOmar.ı verea' 

·rac!lne sotuk hava dotaplad 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçah Han ) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDE HŞTE : H. Avni Güler 

MUuLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

Müjde Müjde Müjde 

!\1_üşteri!erimize ko!~yhk Kolombı·ya ve Odeon 
ıçm gayet ehven fıatle 

m~rka gramofon ve Bı·s·ıklet ve Lüks lam
ptakıar her marka 

b 1 ti ve · bunlarsn tefcrruatlarile bera· a arı saa er ber diğer mallarımızda 

Halit Seyfeddin ~:f~,e ::t.~~ 
bağlandığını sayın halkımıza müjdeleriz. 

HALiD SEYFEDDiN ÖZ KILINÇ 
Balcılarda No. 182 lzmir 



Sahife 8 
C!!! 

Gayri menkulün açık artır· 
ma ilam: 

Bergama icra Memurluğun• 

dan: 934-903 
Bir alac:tğm temini istifası 

zımnında haczedilerek satılması 
kararlaştırılan tapunun teşrini· 
evvel 936 tarih ve 4 numara
sında kayıtlı aşağı bey köyü 
yahnkaya mevkiinde 7352 M.M. 
satılacak hisse 11 lira muham
men değerli fıstıklığın ve ta· 
punun 935 tarih ve 46, 47 sa· 
yısında \<ayıtlı zikri geçen Ber
gamaya tabi kozak aşağı bey 
köyü beş çınar mevkiinde sa· 
blacak hisse 150 Jira kıymeti 
muhammencJi 3 hektar 2165 
M.M. futıkhğın ve tapunun 936 
tarih ve 3 numaruında kaplan 
üyedere mevkiinde satılacak 

hisse 1645 kuruş değerli 2744 · 
M.M. hstıkhğın ve tapunun 
aynı tarih ve 2 numarasında 
mukayyet çınar avh mevkiinde 
satılacak hisse 133 lira değerli 
9190 M.M. tarJanın 4608 de 
şayi 252 sehmi - bu gayri 
menkullerin hissesi uhdesinde 
ipka ediletek olan hissedarla· 
rından Ahmetle Hasanın mu
rislerin deo intikal eden hisse 
üzerinde mülkiyetten gayri ay
rıca msıf intifa hakları dahi 
vardır • ve tapunun 935 tarih 
ve 73-74 sayısında kayıth di· 
bek mevkiinde satılacak hisse 
100 lira değerli 1 hektar 6542 
M.M. fıstıklığın ve tapunun aynı 
tarih ve 165-146-151 numara
sında mukayyet kırlaç mev
kiinde satılacak hisse 150 lira 
değerli 2757 M.M. müfrez tar
lanın ve tapunun aynı tarih ve 
86-87 sayısında kayıtlı kırJaç 
mevkiinde satılacak hisse 60 
lira değerli 3676 M.M. fıstık
hğın ve tapunun aynı tarih ve 
109-110 sayısında kayıtlı di
bek mevkiinde satılacak hisse 
80 lira değerli 6542 M.M. fıs
tıklığm ve 106-107 sayısında 
kırlaç mevkiinde sahlacak his
se 40 lira değerli 2257 M M. 
fıstıkhğın ve 44 numarada ka
yıtlı kırlık mevkiinde 50 lira 
değerli 2757 M.M. müfrez tar
lanın 1152 sehimde şayi 252 
sehmi 4· 8-937 çarşamba günü 
saat 11-12 de Bergama icra 
dairesinde açık artırma ile sa· 
tılacakhr. 

1- işbu gayri menkullerin 
arttırma şartnameleri 24-7· 937 
tarihinden itibaren 903 
numara ile Bergama icra dai· 
resinin muayyen numara&ında 

herkesin görebilmesi için açık
tır. lliinda yazılı olanlardan fazla 

malumat almak istiyenler, işbu 
şartnameye ve 903 dos· 
ya numarasiyle memuriyeti-
mize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 

7,5 nisbetinde pey veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. \124) 

3 - ipotek sahibi alacak· 
lılarla diğer alakadarların ve 
irtifak halckı sa.hiplerjnin gayri 
menkul üzerindeki haklarını 

hususile faiz ve masrafa dair 
o:an iddialarını işbu ilan tari-

hinden itibaren yirmi gün için· 
de evrakı müsbitderi!e birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde baklan 

tapu siciJile sabit olmadıkça 

satış bedelinin paylaşmasmdan 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde art
tırmaya iştirak edenler arttır· 
ma şartnamesini ol<uıouş ve 
lüzumlu ma 'fımat almış ve bun· 

ları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa hağml· 

• dıktan sonra en çak arttırana 
ihale edılir. Ancak arttırma 
bedeli muhammen kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulmaz ve• 

ya satış isti}en'n alacağına 
ruchanı olan di- er aJacakhlar 

~ YE.Nl ASIR 
zss a su ....,._._ 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
C.No. Yeri 

PEŞ 1 N 

128 Manisa Gökta$h M.lplikpazarı başı. 
168 " Saray Mah. ' Demircili zade S. 
231 Manisa Alaybey mahallesi Çömlek S. 
232 " .. " " F AIZLI T AKSITLE 
13 Manisa Bö1cek C~did mahallesi. 
15 ,. Alaybey M.HendekkahvP. Sokak. 
27 ,, " Hüsrevağa sokak. 
30 ,, Saray maha'lesi 
43 " Çaprazı sağır mahallesinde 

" " " " 
" " ., " 

44 
45 
46 " Yarha-ıanlar mah. Kara Mızrak Sok. 

59 
59-1 
69 

Ada 189 Parse1 2 
" Mimarsinan mahallesi. 

" •• •• 
" ismet 'f'asa maha.Çayferah sokak. 

Ada 227 Parsel 6 
70 " A'avbey mah. Hendek Kahve sokak. 
71 ., Sarav manalfes;nde 
78 ,, Hü1rev ava mah. 

109 ., Suttan mah. lbralıim C~'ebi s. 
110 ,, Attarboca mah. Kuyua•an S. 
122 s b ., arav ma • istasyon cartdesi 
124 Manisa Dilşikar Mah. Kasaba cadde .. i 
126 " Ataybey Mah. Hüuev aÖ'a 1101<ak 
127 ., Sarav mahallesi Ça .. ferı.h Sok. 
129 " Atayhev bh. Çömlek ~okak 
131 " lbrahim Çelebi mah. 
131-1 

" 133 
" 

134 
" J ~c; 
" 1g1 ti 

141 " 141- t .. 
] 41-2 .. 

" .. " 
Kuyuafaıı M. İki Lüleli sokak 
Ada 142 Par~~1 24 
Camiikebir Mah. Yolcus ç1kmazı 
A'avbev Mah. S:1fa sokak. 
M;mıır~in:.n m~'halle~i. 
Bekta~kebir Mahallesi yeni cami S. 

•• .. " " " ,.. .. .. 

No. su 

Yeni Taj 
22 
24 

6 
bila No. 

85-8 29 
25 
12 

459 22 
23 
25 25-1 
?2 

153 

bili No. 

.. 
" 
" 
" 
" ,. 
36 

bili No. 
10 

Bi'ii No. 
2 

3i 
3 

5'l 
53-t 

1 

4.".!,4-1-2/1 
9 
fl 

Bili No. 

" 
" 14'2 " Caprazı san.ır M:ıh. Mimarqİnan Sok. " 144 

14'i 
155 
11l4 
165 

16q 
171 

172 
173 
174 
184 

185 

" Gazipaşa Mah. Muammerbey S. tt 

" Alaybey mahallesi Es: ~O/ 3 • 1 

" 
,, ,, Alavhev caddf>qİ 1 ı:; 

" 
.. ., Hantlek lr:Jhve S. 30- l 

" Şehitler J\ıf ah. K:lsımefendi S. 6 
atJa 242 Parsel 3. 

" Karayunu'i mnh. Yeni hastane Sok. 120 

" Dere Mah. Mehrnet Ali efendi çık- 3 

" 

mazı. Ada 88 Parse1 34 
€-aorazı saS?"ır mahallesi 

,, Sııltan Mah. Arif ağa sokak. 
,, Körlıane mahalleı:ıi 
,, Karahiqar mah. Alibey sok. 

:.da 66 Parsel 9 
,, Karahisar mah. A~ibey sokak 

ada 66 Parsel 9 

B;ı.:; N .. o. 
18 

9-11 16 

18 

Nevi Depozitosu T.L. 

Ev 
Ev ve altındaki dükkln 
Ev 

Ev 

" 
" Mağaza 

Ev 
Ev ve dükkan 

" 
" 

Ev 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" Ev 

" 
" 
" 
" Dük kin 

Ev 

iki ev 
Ev 

" Dük kin 
Ev 
Dükkan 
Ev 

" 

iki mağazayı 
mil Otel 
Kahve ve Ev 
Ev 

" 
" 

" 
" 

" F.v ve Dükkan 
Ev 

" 

müşte-

360 
600 
180 
160 

260 
150 
180 
160 

600 

200 

400 
400 
320 

100 
320 
400 
240 
240 
240 
120 
300 
900 
150 
360 
50 

130 

400 
100 
240 
170 
150 
130 
550 

1000 

110 
300 
l'lO 
200 

300 
100 

340 
200 
270 
170 

130 

233 ,, ismet paşa mah. Derviş Ali S 10 ,. 600 
234 ,, Alavbey mab. Dereyotu bila No. ,, 200 

lz:ıhah yukarıda vazıh gavrimenkcıtlerin pesin vev:ı dört senelik faizli taksitle ııcatış'8n 7 çar· 
şamba 8 persembe Temmuz 1937 günleri saat ONOA ba!lllamak üz.ere artırmaya konu'mustur. 

istekli olanların yevmi mezkürda gayri menkullerin hi1a!arında vazıh depozitovu Manisa iş Ban· 
ka3ına yatırarak mıntaka memurumuzun Çayferah ve Jqtasyon caddecıinde 34 No.lu evinde artır· 
maya srirmeleri ilan olunur. (12-23\ (1054) (1872) 

-~----~~~--~~--------~~~~~~~~~~~~~~ ~ 2!!S 

Bulunup ta bedel bun'arm o gay· ı JZM R SICILl TiCARET teveccühlerin İdamesini dileriz. 
ri menkul ile temin edilmiş MEMURLUGLJNDAN: Şerik Tikveşli Hakkı Kava-
alacaklarının mecmuundan faz- lzmirde Yorgancıfarda (26) darlı Şu suretle imza eder: 

numarada mısırcılık ve tütün T ıkveşli Hakkı Kavadarlı ve laya çıkmazsa en çok arttıra
mn taahhüdü ba\d kalmalc 

üzere arttırma on beş gün da
ha temdit ve on beşinci günü 
aynı saatte yapılacak arttırma
da, bedeli satış istiyenin ala

cağına rüchanı olan diğer ala
cak hların o gayri menkul ile 

temin edilmiş alacakları mec
muundan faz!aya çıkmak şar
tile. en çok arttırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi düşer. 

ziraatile yerli m:ıhsutler üzeri· Kardaşları H. Kavadarlı 
ne t icaret ve kt>misyonculuk Şerik Tikveşli Hamdi Kava-
Tikveşli Hakkı ve kardeşleri darlı şu suretle imza eder: 
unvanı altında yapmakta iken Tikveşli Hakkı Kavadarh ve 
bu kerre [Tikveşli Hakkı Ka- Kardaşlan H. Kavadarh 
vadarlı ve kardeşleri] unvanını Şerik Tikveşli Mehmed Ka· 
almış olduğuna mütedair sir- vadarlı şu suretle İmza eder: 
küler ticaret kanunu hüküm· Tikveşli Hakkı Kavadarlı ve 

ve Kardaşları M. Kavadarlı 
lerine göre sıcilin 2031 numa- Umumi No. 3717 rasına kayd ve tescil edildiği 
ilan olunur. · Hususi No. 4/131 

T. C. lzmir Sicili ticaret Dairede okunup anlatılan 
mea>urluğu resmi mührü bu 18 - 6- 937 tarihli sirküle~-

ve F. T enik imıası de firma ile konulan imzaların, 
1 : Sirküler (Tikveşli Hakkı Kavadarlı ve 

Tikveşli Hakkı Kavadarh Kardeşleri) şirketi namına 
Ve Kardaşları münferiden imzaya salahiyettar 

Ticaret ve komisyon evi şeriklerden zat ve hüviyetleri 
Yorgancılar No. 26 dairece maruf Hakkı Kavadarh, 

ı z M ı R Hamdi Kavadarlı ve Mehmet 
Telefon: 3310 Kavadarlınıo olup mündereca-
S ı R K O L E R tını kabul ve ikrar eyledikten 

lzmirde Y organcılarda 26 
sayılı mağazada (Tikveşli Hak· 
kı ve kardaşları) firması altın-

sonra kendi elleri ile koyduk
ları tasdik edildi. Bin dokuz 
yüz otuz yedi senesi Haziran 
ayının on sekizinci Cuma günü. 

T. C. lzmir Üçüncü Noteri 
Tahsin Amur Resmi mührü 
ve vekili Ali Raif Günyer 
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J 

Bir Gripin almadan evvel 

I 

. ,. 

5 dokilca · 5 onra .. .. . _,,,,.. . 

Istırabın ve ağrmın en 
fiddetJisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir• 
menin çaresi bir kaıe 
GRıPıN almaktır, mideyi Aldıktan beş dakika ıonr• -·--···-······--...-········-- ·········-·· ..... 
bozmaz, böbr~kleri kalbi 
yormaz. 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
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Optimus 
Marka ı 

eyi malın bir garan
ti!lidir, mutlak bu 
markayı arayınız 

Acentası: ikinci Kordon 
Emlak Bankası kar

şısında 55 - 3 
Hüsnü ldemen 

BERBERLERE! 
·d•' 0 Perma " fabrikası '' Supersilans ,, ismile çok şık, çok 1 1' 

reli ve gayet sessiz çalışan bir saç kurutma kaskı piyasaya ç 
kardı; tafsilat Türkçe katalokta. Numune gösterilir. 

Acentası : HÜSNÜ IDEMEN 
ikinci Kordon Emlak Bankası k&rşısında 55 • 3 

BISTOL 

lzmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

Bucada oturan SeyfulJah kı
zı Nuriye ile Ayni yerde otu-

••••••••••••••• 
SIRKECiDE 

• e s a 1 
OTELi ..........•.... , 

Bu her ikı otelin müıted,"' 
Tllrkiyepio cm eski otelcİ51 

BAY O ER LUTF&Olfı ............... . -
Kırk iki senelik tecrübeli •d:, 

resife bütün Eğe halkına ke 
diıini sevdirmiştir. I ,, 

Otellerinde misafir kalatı :cı' 
kendi evlerindeki rahatı 

!urlar. tt~ 
Birçok busu iyetlerine ila~e 

fiatlar müthiı ucuzdur. 

6 - Gayri mekul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu
narak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle alma
~ a razı olursa ona, razı olmaz 
veya bulonmazsa hemen on beş 
gün müddetle arttırmaya çıka
nlıp en çok arthrana ihale 
edilir. iki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için yüzde 
beşten hec:ap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın memuriyeti
mizce ahcıdan tahsil olunur. 
Madde (133) 

da Mısırcılık ve Tütün ziraa· 
tile yerli mahsuller üzerine 
uğraştığımız ticaret ve komis
yon işlerimizin soyadıyla yeni· 
den terkip eylediğimiz 
TIKVEŞLI HAKKI KAVA-

Umumi No, 37i7sı ran Süleyman oğlu Cemal aley· 
Hususi No. 4/131 hine açılan boşanma davası 

o'~~ 
gösterilmesine ve her ~fıı~ 
için ayda dörder lira 11 et 
takdirile takdir olunan ar"' 
an on iki lira nafakanın "'l
aya Cemalden alınarak 9

e ~ 
Nuriyeye verilmesine1414 ~ 1 
hakeme masarifi olan .

101
eg ~ 

Gayri menkullerin hisseleri 
yukarıda gösterilen 4·8·37 tari· 
hinde Bergama icra memurluğu 
odasında işbu ilan ve gösteri
len arttırma şartnamesi daire· 
sinde satılacağı ifan olunur. 

2035 (1136) 

DARLI VE KARDAŞLARI 
Firması altında devam ettiğini 
bildirmekle sevinç duyarız. 

Şirketimizi ilzamedeo Huku· 
ki ve Hususi akit ve taahhü
datı her birimiz başlı başına 
icra ve imzaya mezun olduğu
muzdan firma ile birlikte kullan
dığımız aşağıdaki imzalarımızın 
gözönüne alınmasını ve öteden
beri hakkımızda gösterilen 

Bu sirküler nüshasının daire sonunda: Tar afların boşanma· 
dosyasında saklı 3717 umumi larına ve kabahat Cemalde bu-
No. lu aslına uygun olduğu lunduğundan hüküm tarihinden 
tasdik kıhndı. Bin dokuz yüz itibaren yeniden bir sene müdu 
otuz yedi sene!Ji Haziran ayı· detle evlenmemesine ve müştereı< 
nın on sekizinci Salı günü. çocukları bulunan Aliettin ve 

T. C. lzmir Üçüncü Noteri 
Tahsin Amur resmi mührü Leman ve Ayselin velayet hak-

ve vekili Ali Raif Günyer kmm anaları ~uriyeye veril-
imzası mesine ve her hafta Pazar gü-

- _ ... >J'- 2025 Q130) _ .,~ nü altı saat babaları Cemale 

ruşun Cemale yükle\~ oı9J' 
temyiz yo!u açık oı r a3_5J ~ 
Cemalin gıyabında ·1ıniŞ ~ 
tarihinde karar ver• ırı'ô. 
makla H.U.M.K. ?un tllııJ~ 
mahsusasına tevfıkan ııli" 
k:lınan ihbarname Ceııtıe~bo 
yevm ikametgahının ıı di~ 
yetine mebni mahkePlJ,~ı ı 
hanesine talik kılın 35) 
olunur. 2033 (1 1 
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ratelli Sperco N. V. 
Vap A W. F. il. Van i)cr uru cntası 
RoyALE Zee & C.10. 

NEERLANDAIS K DEUTSCHE LEVANTE UNtE 

YENIASIR 

FIRSAT 
Torbalı istasyonuna cıvar, 

önünden tren battı geçen her 
yeri her türJn ziraata ve bah-

J Olivier Ve Şii. 
LtMİTET 

Sahife~ 

nıacunlarının Diş • • • 
ıneısı 

JlJNo UMPANYASI HAMBURG 
lıekJe • 'Vapuru 1 O hazirana doğru ARKADIA vapuru 12 haziranda bek-
i\ 8 na.Yor. Yükünü tahliyeden son lenilmektedir. Anvrs, Rotterdam, Ham
al._ ~rıaa, V ama ve Köstenceye yük burg ve Bremen için yük kabul eder. 

çe haline ifrağa elverişli işlen· 

miş, bir k•t'ada 419 dönüm 
mıktarındaki Beyliktarla nami· 

Vapur acentası 
BİRlNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 

Lllerman Lioes Ltd. 
~br. CHlOS vapuru haziran nihayetinde 

SV[NSKA ORlENT UNtEN bekle~_ilmek~edir. ~amburg ve Brcmen-

le maruf arazi acele satılıktır. 
Taliplerin Güzelizmir hanında 
avukat Mustafa Enver Pekdin-

DRACO vapuru 1 5 haziranda ~· 
Liverpol ve Svanseadan gelerek · 
yük çıkaracaktır. KUMP ANY ASiNiN den yuk gebrecekbr. 

SAtMJ\ AMERlCAN EXPORT UNf.S 
Rtlip do w Vapuru 1 haziran 937 de The Export Steamahip corpuration CRODNO vapuru 1 5 haziranda 

çe müracaatlar1. 2-10 
. .. 

•• • 1 ~ gru Anverı, Rotterdam, Pireden nktannalı ıeri seferler 
~İn .~~ ve Skandinavya limanlan EXETE.R vapuru 18 haziranda Pire-

.6 ~kliyecekfu.. den hareketle, Boatoo ve Nevyorka gİ· 

ZAYi 
lzmir Esnaf ve Ahali Ban

kası Ödemiş şubesinden 928 
ve 931 senelerinde !ahn alınış 
o:duğum tamamı ödenmiş altı 
adet altmış lira kıymetindeki 
muvakkat hisse mukbuzlarımı 
zayi ettim. Yenisini alacağım-

Londra ve Hullden gelerek yuk · 
çıkaracaktır. 

1 ·.~NE 'Vapuru ı4 haziranda bek dccektir .. 
tıti1or. Rott d H EXCAMBION vapuru 2 temmuzda 
'1İl \>e S'-- e~ am, amburg, Gdy- Pireden hareke t edrek Boston ve Nev-
. &andına ı· lan . . l'\ik alacaktır vya onan ıçın york için yolcu ve yük knbul eder. 

SE:,ftV • EXOCHORDA vapuru 16 temmuz-
k.tS MARlTJM RUMEN da Pired en hareket ederek Boston ve 

J\l.a UMJ> ANY ASiNiN Nevyork için yolcu ve yük kabul eder. 
ttn .t\ JUUA vapuru 16 hazi- Seyahat müddeti : 
~.ı.937 tarihine d w beki . Pire - Boıton 16 gün 
-~ Marai} ogru enıyor. Pire - Nevyork 18 gün 

t11 \'e )'iilc Ya ve Cenova için yol· AMERICAN EXPORT LINE.5 
~ kabul edtt. The Export Stcamship corporation of 

llrd .. L· ki barcket tarihleriyle navlun- Nevyork 
-ı de·j "'-•· 

)~ı ~b g llıuıklerden accnta mcauli- EXIRIA vapuru 2 4 haziranda lima-
D uJ etrncz. nııruzda beklenilmektedir. Nevyork için 

d Aha f~ll tafail•t • • lk" • ._ yük kabul eder. 
o4da ..., a ıçın ıncı 11.or- c;!_._! __ ••-...:! • R • B 

,ı ahnıil . ~ıçc P'w-ıt:me oam•m ucareat 
ltııd, FRA ' ve l ııhliye binası arka- D URUSTOR vapuru 2 7 

laj'itn. 1'E!..lJ SPERCO vapur acen- beklenilmektedir. Köstence, Sulina, Ka
llıır, lllÜ'-caat edilmesi rica olu· )as, için yük kabul eder. Kalastan ak-

tarma §Brtiyle umum Tuna limanlan için 
yük kabul eder. 

Johnaton V amın Linea - U.erpool 
A V1EMORE vapuru 2 7 haziranda 

beklenilmektedir. Livrpool ve An
veraten hamule getirecektir. Burgu.Var
oa, Köstence. Sulina Kalu ve lbrail için 
yük kabul eder •• 

Soc. Rople Hoasroile Danabe 

DUNA vapuru 1 O temmuza doğru 
beklenilmektedir. Bclgrad, Novizad. Bu
dapeşte. Bratiılava. Linz ve Viya.na için 
yük kabul eder .• 

Den Nonke Midelhanlinje Oalo 
BOSPHORUS vapuru 22 haziranda 

beklcnil;nektedir. Pire, Sicilya, Oiyep, 
ve Narveçin umum limanlan için yük 
kabul eder. 

............ ........................................................... 
• 

.. 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

• • 

•••• •••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

F·ı 1 Başı Çividi 
l'Gt-k· 

~tlidı"r.'Ysedc. satılan · · 1 • • • • "e en milkem· h çamaşar çıvıt erının en eyıs• ... 
d &,tı ç" ~ 'Pİeri, serma esi ve işç leri ha lis Türktür. 
~:!~., ka;~ıtlerde olduğu gibi içinde çamasır"an yıpratan .mad

~t, ikraYY~n Yoktur. Müşterilerine senede iki defa bedıyeler 
.::. tnıy l"d• t,~ 1Rt İçi e 1 ır her yerde satılır. 

1 bayan 1tllnurni acentesi : 9 eylül baharat deposudur. Me-
rı ara bilhassa tavsiye ederiz. TELEFON : 3882 

~ . IZMiR 
anıukMensucatı Türk 

Ş;,k.1;.Anonim Şirketi 
il 't ~tlı ~crkez ve Fabrikası : iz mirde Halkapınardadır. 
l(:Ölrrnf: albuğundan At, Tayyar .. , Köpek baş, 
~ bot b .. . n.' Geyik ve Leylak markalarını havi bercevi en "'ll ırn 1 . r 
ı~Ucatan f a ~yJeınekte o up malları Av. upanın aynı ıp el a a1ktır 

l~ı (-\fon N~. 2211 v~ 3067 
...._g ... ~.ıf adresi: Bayrak lzmir 

lılll · 
l,ıki ır defterdarlığ!ndan : 

Z t 23 Kokarca Sansar 
~ İlQıt 7 2 
'•ıııd ayı sayd' . 

tıı, c\Q dol ıye nızaınnamesine muba 'if hareket edilmiş ol· 
il ·~ d ayı ın- d d l . ~ • erile . usa ere edilen yukarda cins ve a et erı ya· 
~kh.'t11•cllktırı T2S • 6 • 37 cuma günü saat 15 de açık artırma 

~lltd r. r 
t lly a 1P olanların tayin olunan gün ve saatte Ba· 

•crgileri memurluğumuza müracaatleri ilin olunur. 
2023 (1133) 

CRODNO vapuru 30 haziranda 
gelerek Londra ve Hull için yük 
alacaktır. • 

•• ' 

DEUTSH - LEV ANTE - Linie • 

dan eskisinin hükmü olmadı
ğını ilan ederim. 

Defter N o. 6822 
Ödemişte Adagümeli Bekir 

oğlu Osman Baysal 
23-24-25 (1132) 2028 

SOFIA vapunı 1 O haziranda 
Hamburg, Br~men ve Anversten 
gelerek yük çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarih!eri, va

purların iıimleri ve navlun üc· 
retlerinin değişikliklerinden me
ıuliyet kabul edilmez. 

DAIMON 
v antilatorları 

En son icat edilen bu vantilatorlar yHın boğucu sıc•k· 
Jarıodan kurtarır. Masa vantifator1ara üc pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kurut sarfiyatı vardır . 

CEP V ANTILA TORLARI : Küçük bir piJ He çalışır mü
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanlann el 
çantaJannda ve ceplerde taşmabiJir. Gayet şıkhr tavsiye 
ederiz. 

Deposu Sulu ban cıvan No. 9 - 28 Hüsnü Öz Ödemişli 
. 1 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 

Onu kullananlara dişlerinin temizlenmesi beyazıamp parlaması 
ve kat 'iyy'n çürümemesi gibi bütün bayat sürecek bir muafiy~t 
verir. 

Günde iki defa kullanın~z. 

Daima Radyolin 
_.. . ,. . ... - - • ·• I • .. , , . , ... 

S. Ferit Eczacı başı 

ŞiF A ECZANESi 
Fenni gi>dük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeşitleri 

Tıbbi müstahzarlar 
Dereceler 

Termozlar. Amerikan. Duş lastikleri. Hulasa 
sıhhi ihtiyaçların hepsi her yertlen • çok ucuz 

daima mevcuttur. 

Veholid su tasfiye cıhazlarının 
lzmir mümessilidir. 

Fenni Gözlük için 

HiLAL ECZANESi 

Hayvanlannıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve oesçlerini bozmayınız. 

Şık güneş, p'aj, spor ve tayyare gözlükleri altın, nikel, bağa 
çerçevelerle kristal caoılar, her yerden çok ucuzdur ••• 

Turan fabrikaları, yüzde kırk. beş _~evadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkan lmış pamuk çekırde'?ınden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayv.anlarıuıza ( Öküz b.otı ) markala Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede aemiz
Jeyip kuvvetlendiğini ve .. inekle~i~izin verdiği sütün fazla 
mıkdarda çoğaldığını goreceksınız. 

Meccani numune ve tarifname için f abrikalanmız ma
mulih hmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazıh 
ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - lımir 3465 

• ' " : ~ (. • ' • : ~ .... ~ .. " ... il- ' • •• ' .. 

iLAN 
il daimi encümeninden : 
Bayındırlık ve sağlık ve sosyal yardım direktörlüklerinin ve 

malrnm oto ve kamyonlarının bir yıllık ihtiyacı olan 2700 tene· 
ke benzin satın ahnacağmdan isteklilerin Bayındırlık direktör· 
lüğüııde mevcut şartnamesine göıe alınacak benzinler 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 2490 sayıh yasa hüküm· 
lerioe göre hazırhyacakları teminatlarile birlikte 8 temmuz 937 
perıembe günü saat 11 de il daimi encümenine baş vurmalan. 

1982 (1126) 

Devlet demiryollarından : 
lzmir Birinci kordon dolmada Ahmet ağa mahallesinde ida

remize ait 12-14 No.lu mağaza, depo üç sece müddetle ve açık 
a rtıımn usulile 5.7.937 Pazartesi günü saat 15 de lzmir Alsan· 
cak 8 inci işldme komisyonunda kiraya verilecektir. Muhammen 
üç senelik kira bedeli 4500 liradır. isteklilerin yüzde 7.5 nisbe· 
tinde muvakkat teminat yahrınalan ve işe girmeye mani kanu
ni bir halleri bu lunmadığına dair beyannamelerle muayyen va· 
kıtta komisyona müracaatlan lazımdır. Şartnameler komisyondan 
parasız alınır. 23-25 2014 (l 128) 

Alsancak a telyesindeki Büfe ve yemekhanenin 17 • 6 • 937 
Perşembe günü saat 15 de kiraya verilıoesi mukarrer iken 
bu günde komisyona hiçbir kimse ge mediğinden ihalesi bir ay 
müddeti~ uzat ı l mıştİr. Muhammen üç senelik kira bedeli 240 
Lira olan bu büfe ve yemekhane 19 - 1 · 937 Pazart~si günü 
saat 15 de Alsancak 8 inci işletme Komisyonunda kiraya veri
leceğinden isteklilerin yüzde 7.5 nis!:etinde muvakkat teminat 
yatırmaları ve aranılan vesikalarla muayyen saatte komisyona 
milracaatları lazımdır. Şartnameler komisyondan parasız ahnır. 

23-25 2016 (1127) 
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Leipzig'in torpillenmesi hadisesi henüz kapanmadı 

Almanya m s'u dibini istiyor 
lngiliz, Fransız, ltalyan, Alman donanmalarının , 

Valansiya önünde bir ihtar nümayişi yapması istenildi 
• 

vezgeçmesı lngiltere buna razı değildir. Ancak Valansiya hükümetine gemi torpillemekten 

Alman gazeteleri lngilterenin: lngiliz hudutları Ren üzerinde 
gibi Tunaya da uzanır, cevabını fena karşılıyor 

bildirilecek 

Londra, 22 (Ö.R) - lspanyol tah
telbahirleri tarafından bir torpille
me teşebbüsüne maruz kaldığı Al
~anlar tarafından iddia edilen Leip
zig kruvazörü hadisesi yeniden ger
l!İn bir vaziyet husule getirmiştir ... 
Berlin hükümeti hariciye nazırı ba
ron Yon Neurath yarın Londraya 
yapacağı ziyaretin müddetsiz ola
rak tehir edildiğini bildirmişlerdir. 
fogiliz - Alman münasebetlerinin sı
kılatacağı ve ispanya meseleıinin 

'yatıımasına ve garp paktı için ye
bi müzakereler başlanmasına müsait 

ir havanın hılAıl olacağı bir 11rada 
Bay Hitlerin lngiltereye karşı böy-
~e bir karar vermiş olmasına hayret Londra civarındaki kamptan kaçan BiUıaolu çocuklar 
edilmektedir. ta, her hükümet takip edilen müşte- ğunu ve bir eksperler komitesi gön-

Almanlann iddiasına göre Le- rek gayeye, yani lıpanya ihtilafının derildiği takdirde, Leipzig kruva
ipzig kruvazörünün hususi cihazları mevzii kalmasına vannak için iş bir- zörünün taarruza uğradığının iddia 
Cienizden dört torpilin geçişini kay- liğine hazır olduğunu bildirmeli- edildiği sırada, hiç bir lspanyol tah
detmişlerdir. Almanya dörtler an- dir .• Böyle bir iş birliği arzusu teza- telbahirinin kara suları haricinde bu
laşmasının tatbikini istemek için bu hür etmezse lngiliz hükümeti kendi lunmadığını t!pat edebileceğini bil
kadar sakat bir esasa dayanmaktadır vaziyetını ona göre tayine mecbur dirmiştir. 
Kont Ribbentrop lspanyol hükümeti kalacaktır. lngiliz hükümeti bilhas- Paris, 22 (A.A) -- ispanya bü
nin taarruz hevesini kırmak için lngi sa ispanyada ecnebi gönüllülerin yük elçiliğinin bir tebliğine göre 
liz,Fransız,Alman ve ltalyan filolari- huzurunu teessüf etmekte ve buna İspanya hükümeti yirmi haziranda 
run Valensiya önünde bir nümayiş nihayet verilmesini istemektedir. İngiltere hükümetine bir nota gön-
yapmalarını ve böyle bir hadisenin TEBLl6 denniş ve bir lngiliz komisyonunun 
tekerrürü halinde ceza tedbirlerine Roma. 22 (ö.R) ---Berlindcn bil- tahkikatını kabule funade olduğunu 
müracaat edileceğinin lspanyol hü- diriliyor : D. N. B. ajansına göre 
kümetine bildirilmesini teklif et- Londrada ademi müdahale tali ko
miştir. Bu taleplerle hadisenin ma- mitesinin dün akşamki içtID:'a~ ne
hiyeti nisbetsiz görülmüştür. Zira ticesinde §U tebliğ neşred~~T?.ıştır : 
hadisenin vaki olduğu kabul edilse Leipzig Alman kruvazorune kar
bile, Alman harp gemisine hiç bir şı yapılan taarruzun ne. ş~kilde te
zarar vermemiştir. Fazla olarak dip edileceği hakkında fikırler teati 
Almanların hadiseyi ıspat için ile- edilmiştir. Muhtelif te~lifl~r yapıl
ri sürdükleri deliller kanaat uyandı- mış ise de bunlardan hıç bır netice 
racak mahiyette değildir.. · çıkmamıştır .. Komite?"e i~tirak eden 

Alman uzlaşmazlığının tevlit ede- devletlerin mümessıllerı hükümet
bileceği tehlikeleri takdir eden bay !erinden bu me-ele hakkında tali
Eden vaziyeti düzeltmeğe çalışmak- mat istemegı vaadetmişlerdir. Ko
tadır .. Fransa, Almanya ve İtalya mite yarın (Bugün) tekrar toplana-
acfirleriyle iki defa görüşmüş ve bir caktır. . ÖR __ Le" . 
barıştırma formülü bulmağa çalış: Berlın, 2~ ( . · ) . ıpzıg kru
mıştır .. Bu formülün Almanları tes- vazörü hadısesı dolayısıyle harici
kin etmesi dörtler anlaşmasını mu- ye nazırı baron Yon Neurathın Ber
hafaza etro'esi ve Valensiya hüküme- )inden bu sıralarda ayrılamıyacağını 
tine karşı da bir ihtar olma!! arzu ileri sürerek Londra seyahatini te
edilmektedir. hir etmesi dolayısiyle «Daily Teleg-

KOMITE TOPLANDI raph» gazetesine cevap veren Borsa 
Londra, 22 (ö.R) _Ademi mü- gazetesi şunları yazıyor : Yon Neu

dahale tali komitesinin kırk dördün- rath Londraya Almanya ve lngilte
cü içtimaı dün akşam F oraynofis- reyi alakadar eden işleri ve umumi 
te yapılmış ve üç saat sürmüştür... sulha ait bütün meseleleri 1 nıı,iliz 
Neşredilen tebliğe göre Lord Ply- hariciye nazırıyle görüşmek Üzere 
mouth ispanyada ademi mdahale iş- gitmeği kabul etmişti .. Yoksa bu 
!erinde elde edilen neticeden Sa ziyaretin gayesi Alman siyasetinin 
majeste hükümetinin hayal cuku- hedefleri hakkında bir nevi istic
tuna uğradığını ve şimdiki vaziyeti vaha cevap vermek değildi .. Hatır
memnuniyet verici telakki etmedi- lardadır ki lngiliz imparatorluğu 
ğini komiteye bildirmi~tir.. imza konferansında Dominyonlar Lon
edilen anlaşmaya ve vücuda getiri- dranın Berlinle daha iyi münasebet
len kontrol teşkilatına rağmen İs- ler tesis etmesini istemişlerdir .. ln
panyaya iki taraf için silah ve malze- giliz hükümeti ise, lngilterenin tabii 
menin girmeğe devam etmesi hükü- hudutlarıııın Ren nehri üzerinde 
met için bir hayali sukuttur .. lngiliz olduğu iddiasiyle iktifa etmiyerek 
hükümetinin kanaati şudur ki eğer İngiliz hudutlarının Yunada olduğu
ademi roüdahale komitesinin mev- nu ihsas ettiği zaman haddinden 
cudiyeti haklı gösterilme~' istenirse fazla ileri gitmiştir .. » 
ve evvell-i anla~maların bir hiçten PARISTE 
ibaret kalması istenmezse bu hal Paris, 22 ( ö.R) -- B. Delbos ha-

olduğtı 

' t. 

Almanya hesabına Valensianın tfdibi ~ü:ayi§ine i§tirak etmesi istenilen Fransızların DUNKERK ~arp ~ 
V ALENSIY ADAN MALO- harekette bulunmadan evvel istişa- bu nasyonalist kuvvetler tara~ 1. 

MAT iSTENECEK.. re prensibine riayet etmiş olmasın- sükunetin tesisini ve medenı)'~ 
Londra, 21 (A.A) -- Hariciye dan dolayı memnuniyetini beyan muhafazasını görmektir .• Jnss1111

1 
nazırı B. Eden Alman Leipzig kru- eylemiştir... davasına F rankonun zaferi eıı 
vazorune karşı denizaltı gemileri Hadisenin V alensiya hükümeti bir tekilde hizmet edecektir. 
tarafından atılan torpiller meselesi tarafından tetkikinden sonra dört Daili Mail şöyle yazıyor : . ! 

hakkında Başvekil Çemberlayin ile devletin Valensiya hükümetinden _Bask hükümeti merkezill1~ 
uzun bir mülakatta bulunmuştur. tarziye ve bu gibi hadiselerin te- gali F rankonun büyük bir ge~~ 

Öyle tahmin ediliyor ki devlet- kerrür etmiyeceği hakkında temi- olduğunu gösterir.. F ranko !> 
)erin ilk teşebbüsü keyfiyeti Va- nat istiyecekleri zannediliyor.. vetlerinin Bilbaoya girerken .. ; 
lensiya hükümetine bildirerek bu Valensiya hükümetine fU da ih- tarafından fevkalade tezahıl1 

~- ı· ....... ' . .... 
J 

tar edilecektir ki, §<'.yet ileride kont- 1 1 ol karşılanmış olma arı spanY \ 
rol gemilerine bir tecavüz yapılırsa Jetini temsil iddiasında bulunall ~ 
bu tecavüzü yapan gemilerin üze- lensiya hükümetinin iddiasına . 
rine ateş açılacak ve hatta müsadere def 
edilerek dahili harbin sonuna kadar şı en kat'i bir cevap teşkil e ~ 

1 k panyadan Bolşevik kuvvetlet ,1' ahkonu aca tır. A 
BILBAONUN SUKUTU olarak çıkanlır çıkarılmaZ ıeJılY 

Madrid, 22 (Ö.R) __ Hükümetin pa emniyetini tehdit eden 
ortadan kalkmış olur. 

tebliğinde Bilbaonun sukutu şöy- ·ıe 
lece bildirilmektedir.. lngiltere yeni ispanya ı J()S 

kısa bir müddet zarfında 0 

Düımanın cenup tarafından Bil-
k münasebetleri tesis etmelidir. baoya ha im tepeleri ve nehrin f .,e 

sol sahilinde kain bir kısım kasaba- Buna mukabil sol tara . ~ 
!ar i•gal etmesi üzerine k t' 1 _ ral gazeteleri Bilbaonun ıŞ 1 1 ~ 1 a arı k d ki "k · f ed' !at· mız muhasara altında kalmamak h~yb~tm~. e

1
; tı .~ .. ~yor)at• 

. I . . . ıç ır muta aa yurutmıyor 1 
ıçın Bıskaya aya etının payıtahtını V I . 

22 
(A A) _ J3il 

ahi" . 1 d' z· . l d" a cnsıya, . ı;;ı.ı 
t ıye e1 tmışher. ır.. baıradış_ga e .~- bine toplantısından sonra '"·ı'·~ 
len tepe er şe rın gar ogru mu- · t h""k"" t' 1 J ıııı "'.., 

k )• h'kim · d" rıye u ume ı spanyo .,, na a atına a vazıyette ır .... cd k Jjv 
Ric'at iyi nizam dahilinde yapılmış- b~r ~eyaı:ıname ~eşr. ere 
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tır .• Bütün silahlar ve harp malze- hadıselerınden mılletı ha be Jı~ 
meei ile mühim mikdarda makine lemiştir. Bu beyannamede 

yorki: .1 
"te levazım tchirden çıkanlmıştır. __ Bilbao tahliye edilrnişıjl''ı 

Kuvvetlerimizin işgal sahası Ka- ıııııı>/. 
raba nehrinin sol sahilinde başla- kat Bask muhtar devleti . ~ 
maktadır .. Böylece maden mıntaka- olmuş değildir .. Son nefesı~e ıııİ 
sı elimizde bulunmaktadır. mücadele etmesini bilen bil 

Santander cephesinde bizim için bütün harp levazımını k0~~6~ 
tesirsiz kalan top ve tüfenk ateşi.. ve süngüsüne dayanarak bjJ/ 

Paris, 22 ( ö.R) -- Asilerin teb- vil ahaliyi başka yere nalc /.. 
]iği Bilbaonun zaptından sonra Bask zamanında bir mahalli terJcetı'J 
kuvvetlerinde teşkilatsızlığın git- bilen bir ordu yeni bir kahrıı~; fıi' 
tikçe arttığını ve nasyonalist ileri la mücadeleye devam için ye ~' 
hareketinin devam ettiğini kaydet- lan tesis etmek üzere ~il~0ııı 
mektedir. rmda tam bir nizam ve ın.titl' ııl 

NELER YAZIYORLAR? çekilen bir ordu, böyle bır 
Londra, 21 (A.A) ·-- Bilbaonun mağlup edilemez. • . ~~ 

Nasyonalist kuvvetl~r tarafından Yaşasın ispanya istik~al~, •et 

devam etmemelidir.İngiliz hükümeti riciye nezaretinde Almanya sefi
komitede temsil edilen devletlerin riyle görüşmüştür .. ispanyaya kar
vaziyeti mühletsiz ıslah etmek için şı beynelmilel bir hareketin mah
mümkün olan her şeyi yapmalarını zurlarını sefire anlatmış olması 
İstemektedir. Ona göre başlıca metot muhtemeldir.. Fransız hariciye na
§U iki noktayı ihtiva etmelidir o. zırı bir karar vermezden evvel hadi-

işgali İngiliz efkarıumumiyesi üze- lspanyol milletinin hurr1? ;çil' 
rinde derin bir tesir hasıl etmiştir. ramanı Bask muhtar devleti 
Muhafazakar ve Müfrit sağ taraf hal zafere kadar ileri.. J3"liJılo 
gazeteleri general Franko tarafın- Roma, 22 (ö.R) --- 1

1 ;ııt 
dan elde ediien bu mühim muvaf- zaptından sonra ileri hare~fbl'o !r 
fakıyetin kat'i olabileceğini yaz- vam eden nasyonalistler Bı ıof~ 
makta ve generalin Bilbaoyu harap fezinin garp sahilindeki ~or .1311~ 

Bilbao şehrinin asiler tarafından bombardımanına ait gelen iki resim bııdur. olmaktan kurtarmak ve sivil halkı limanını da işgal etmişlerd~r~e1'1.e" 
bildirmiştir.. hususta malumat İstemek olacak- korumak hususunda elinden geleni da normal hayat iade_edıl faal•) 

Bu komisyon Almanya tarafından tır.. yaptığını kaydeylemektedir. Silah fabrikaları yenıden ıı<'I•, 

Evvela her hükümet kendi top- se hakkında bitaraf bir tahkikata 
raklarından ispanyaya silah ve girişilmesine lüzum görmektedir .. 
malzeme ihracını menedecek kat'i Esasen Valensiya hükümeti tah-
• ,, • , 111 t1• •11 1tt. 1 IJ 

Leipzigin hücuma uğradığı söylenen Hec hnlde şurası müşal.~de olun- Daili Telgraf, ezici bir zaferden geçmişlerdir. Bazı dük~~11l~\.e ı", 
tarihlerde lspanyol denizaltı gemi- muştur ki, Doyçland hadisesinden • bahsetmektedir. tır .. Sivil hükümet kop_ru •11111' 

lerinin ispanya limanlarında bu- sonra tespit olunan usul iyi netice- Morning Post diyor ki : lerin tamiri ve idare rnakınoj 
lunmakta olduğunu tespit edebile- ler vermiştir. - Eğer İngilterenin İspanyol işle- niden kurulmasiyle rneşgu 

1 ... C' ~ ... - A 1_ ... _,.,.,..,.,.,. ~ün ı.,. • iı' İvfıi"ii'i""iiıtiiıııİidiiıırİi.İı• •lllİİıılll•ıim•• 
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